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THE MANAGEMENT OF OUTDOOR ACTIVITIES IN PRESCHOOL 
 

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė  
Project coordinator, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis (nursery and kindergarten), 

Lithuania 

 

The early years are very important in child’s life. Good quality care and education, proper 

surroundings, variety of activities and ways to carry out them, means, etc contribute a lot to develop 

their physical, emotional, social and intellectual skills. Children require the opportunity to grow, 

learn and have enjoyable experiences and our (parents’, foster parents’, educators’) task is to 

provide them with it. Place where all these processes take place (environment) plays not a less 

important role either. Positive, developmentally appropriate learning opportunities may take place 

both indoors and outdoors and children benefit from both. 

Teachers play a central role in children’s learning process in early childhood education. They 

spark children’s curiosity and support healthy development. To optimize children’s development, 

teachers need to understand and know how to implement and combine learning and teaching with 

child’s development. Preschool age children (2-5 years of age) love to make choices about when, 

what, where, how and with whom to play. These guidelines offer information and suggestions on 

how educators can extend and enrich children’s learning and development through play. There are 

many different types of play and children can be involved in more than one type at any time. 

There are many opportunities to integrate the outdoors with classroom education. Most of the 

things that can be done inside can also be done outside, for example reading stories or doing group 

projects in the fields of preschool curriculum subjects: art, music, nature education or sports. 

Outdoor spaces can enhance (and actually, as our experience shows, do enhance) curriculum, 

especially when teachers responsibly plans activity and supervise children. With planning and 

thoughtful creativity, educators can design good-quality learning environments that are filled with 

learning opportunities. The outdoor environments with a focus on a certain topic allow children to 

explore, follow their curiosity, and express their physical being and body movements. Children 

choose to learn by playing in challenging, inspiring and inviting spaces that appeal to them.   

Play-based approach offers a vital element of the experience which becomes the background for 

gaining knowledge in the learning process. Proposed quality outdoor activities that correspond to 

age, abilities and needs (interests) of children provide them rich educational opportunities, 

particularly in the area of social skills (problem-solving skills, strengthening relationship with peers, 

building self-confidence and self-esteem, taking turns etc) and environmental learning. Outdoor 
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play also nurtures their creativity, as well as providing rich opportunities for their developing 

imagination, inventiveness and resourcefulness.   

In the outdoors, activities can also be provided on a larger and more expansive scale and 

therefore it is particularly important to those children who learn best through active movement. 

Children’s learning  and developing in the outdoor spaces can come to full expression, where 

children can make a mess, run, jump and hide, where they can shout, whistle and explore the natural 

world and where children ‘burn off steam’ at the same time. For that educators need to foresee 

course of events and possible obstacles in advance and make more preparation and planning for 

activity, support it and review the activity having in mind safety issues. Early childhood educators 

have a legal and moral responsibility to keep children safe and provide them with a good-quality 

learning environment. Thus the interactions between teachers and children are especially important. 

Children’s learning develops over time and is enhanced when given the right kinds of supports.  

Conclusions: 

Outdoor environment supports child’s learning and development in lots of areas:  

 Outdoor education helps to reveal the child's interest in nature and the surrounding 

environment changes, the ability to notice the signs of seasonality. 

 Learning process becomes natural and more attractive, helps child to get rid of tension and 

feel more relaxed.  

 It allows feeling all 5 senses in practice: touch, see, smell, hear and taste. 

 Lessons outdoors improve child’s physical development, exercises builds immunity against 

colds, promotes alive life style (instead of sitting on a couch) and thus prevents obesity. 

 Work with natural materials contributes to development of fine and gross motor skills. 

 Outdoor provides social and emotional benefits such as sharing and turn-taking. 

 Environment outside stimulates creativity, builds communication skills, develop aesthetic 

awareness, motivates to spend more time outside.  

 Child develops a sense of belonging to nature, be a part of it.  

 Outdoor light and fresh air makes everyone happier!  
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THE BENEFITS OF OUTDOOR LEARNING 
 

Prof. Andraș Esther, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

Our relationship with the environment is the key which contributes to the personal growth of 

tomorrow’s citizens. Challenging experience outdoors impacts powerfully upon a young person’s 

intellectual, physical, spiritual, social and moral development. 

There are multiple benefits that arise from outdoor learning activities: 

1. Exposure to the natural environment is beneficial to human health.  Participation in 

exciting and enjoyable outdoor activities with teachers, colleagues and parents enhances not 

only physical health but also mental and spiritual health. Outdoor exercise contributes 

greatly to health and fitness and continuing participation in outdoor pursuits encourages the 

maintenance of a healthy lifestyle into middle age and beyond. 

2. Outdoor learning builds up community. It contributes to personal growth and social 

awareness and develops skills for life and the world of work. Qualities such as a sense of 

responsibility and a purpose in life are nurtured. The students are connected to the process of 

being a community, and they co-operate with and respect the needs of others. 

3. Through outdoor activities, students extend their personal horizons and gain greater 

appreciation and understanding of the world and the people around them. Direct experience 

out of doors stimulates and reinforces learning across many areas of the curriculum. 

4. Involvement in outdoor learning contributes to building self-confidence and self-esteem, 

which are fundamental to any young person’s development. Trust, care, tolerance are all 

encouraged and anti-social behaviour is challenged. 

5. There is also a great deal of intrinsic enjoyment and satisfaction to be experienced from 

participation in outdoor activities. They offer excitement, fun and adventure within a 

framework of safety. 

6. Outdoor education promotes active learning through direct personal experience. A positive 

attitude to learning is essential if young people are to make the most of their education. 

Methods used include skills-focused learning, problem solving, team building and self-

reliant journeys and activities. 

7. Outdoor activities provide valuable alternative, often non-competitive direction for 

achievement, as well as opportunities to develop independence and self-reliance. Through 

successfully facing up to the challenges which outdoor activities provide, overcoming fears 
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and apprehensions along the way, young people gain confidence and independence, with 

implications for all aspects of their development.  

 

References: 

1. Health, Well-Being and Open Space, Literature Review by Nina Morris, OPENspace 

Research Centre, (2003). 
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OUTDOOR LEARNING IN BELGIUM 
 

Pino Giancola, Ecole Communale d’Arquennes, Belgium 
 

In our school from Belgium every teacher leads his/her own outings regarding outdoor 

activities with the pupils according to: 

-topics to explore 

-pupils needs 

-external partners proposals or requests 

Our school is situated in a green environment in a little village. 

Using the playground as well as the green area around our school is very easy for us. Various 

activities such as gardening, observation, games and making discoveries often take place (for 9 

year-old pupils) 

Moreover, our village gives us the chance to learn different school subjects such as History (castle, 

war), Geography and Science (canal, river). 

We only have to ask our headmaster for permission. 

One or two classes can then go out and explore the surroundings by learning and making 

discoveries. 

As far as external requests are concerned, we have the opportunity to go to a secondary school by 

bus once a year. Pupils can then learn about technical jobs, to take part in workshops in forests 

which are close to our schools, to go on a trip abroad for a week once a year (United Kingdom or 

France for 10-11 year-old pupils), to visit a farm for kindergarten pupils. 
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We can also see outdoor learning is a good help for pupils with concentration problems and allows 

them to blossom. They are keen on exploring, discovering and learning new things in an active way. 

 

 

 

MANAGEMENT OF OUTDOOR ACTIVITIES AT CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ-

TENERIFE-SPAIN 
 

Jose Luis Gonzales Lugo - CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ-TENERIFE-SPAIN 
 

One of our main goals at CEIP Juan García Pérez is to offer our Kindergarten and Primary 

Education students the proper conditions for diverse outdoor activities which are included into the 

General Programming of our school at the very beginning of the course. 

Many different aspects are taken into account so as to propitiate the personal development of the 

students in such areas as socialization within the context of respect to equality of opportunities with 

independence of genre, ethnicity and religion. Teachers and students interact within an atmosphere 

of solidarity, cooperation and creativity. We also take into account sports and games as a way to 

develop the children´s autonomy.  The appropriate relationship with the environment and the health 

care of the children are also facts to be focused on. 

Most of our extracurricular activities are closely related to these main objectives:  

Co-education: Children must be helped to avoid sexist stereotypes and develop a proper language 

that favors genre equality. 

Health Care Education: It includes aspects focused on the improvement of healthy habits of food 

and hygiene. 

Positive Coexistence in school: All our activities intend to make children conscious of the 

importance of a respectful coexistence in school. This helps prevent bullying. 

Environmental Education:  Emphasis is placed on recycling and acquisition of good habits when 

interacting with the environment. 

Education for Creativity: Children are encouraged to develop a creative imagination by  animating 

them to reading and arts. 

People in charge of the outdoor activities: 
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Our activities are carried out by qualified facilitators, school teachers and members of parents 

association. All activities are programmed by the teaching team under the coordination and 

supervision of the school management team. 

The outdoor activities proposed must be based upon the necessities, interests and ages of the 

children in order to obtain the best and most productive and creative results. 

List of most relevant outdoor activities in our school:  

 Dynamization of school breaks: Members of the parents association, as well as some of the 

Physical Education teachers organize different playground games as well as sports 

competitions for children during their school breaks. 

 Commemoration of international and local important dates:  Children, teachers and families 

celebrate two main traditions in Canary Islands: Carnival and Canary Islands Day (May 

30th). For both dates, all the community members wear disguises (Carnival) and typical 

dresses (Canary Islands Day). The festive activities take place in the playgrounds and 

outside the school. 

 Visits and Excursions: Along the school year students visit museums, movies, zoos, 

recycling plants and local endemic environments. They also attend concerts and plays. 

During these visits workshops and lectures are prepared, always according to the ages and 

level of the children.  

 Cultural Events: During the whole school year, children participate in performances, plays 

and dancing lessons. The rehearsals take place at school and the results of these activities are 

shown in the different cultural acts inside and outside the school. 

 End of course activities: By the end of the course, teachers, non-teaching staff, students and 

families get together in some place outside the school, usually a park, where all members of 

school community are able to spend a day full of fun.  

 

 

 

ABOUT VIOLENCE, BRUTALITY AND IMITATION 
 

                                                                Teacher: DANIELA PANAINTE 

Teacher: EMANUELA CAMELIA BĂBUŞANU 
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School is an integral part of the society, and whatever happens in society reflects itself also 

upon school life. School violence is a growing focus in our society, and it is well known the fact 

that this fenomenon is getting bigger and bigger and it requires taking appropriate measures. School 

violence is not a new trend, but in the past, it has manifested in a rather limited space around the 

school. It is acknowledged that once upon a time brutality was the law in schools, and it was seen as 

extremely necessary to educate and discipline students. 

 Nowadays the school world has acquired an institutional transparency, assimilating 

contemporary society’s pressures and difficulties; though, school should be a privileged 

environment, secure, free of conflicts and social violent behaviours, there is a type of personality 

that has started to prevail others, one that is characterized by increased control of feelings, 

decreasing impulses and more rational ways of life, meaning superior levels of selfcontrol. These 

have led to a more peaceful daily interaction, which is emphasized by lower levels of violent 

behaviour.  

Manuel Eisner recently has considered that modernization, self-control and violence, 

especially in advanced forms (lethal violence) should be articulated so that everyone can notice the 

relationship between civilization and violence. From this perspective we see the concept of 

discipline, macrosocially and microsocially, associated with education in its broadest meaning. 

The private life becoming public is, undoubtedly, a sensitive matter in the family structure 

evolution. Duties that in the past were attributed to family, now are taken by school or even state, 

thus expressing modern visions on social control and education. 

Today one must defend child’s interest to ensure its developement in the best conditions 

available. The child, no matter if it is inside the private family space or in the institutionalised one 

of school, has gained a new status. It is representative for a defenceless, vulnerable individual, but 

whom everyone recognises its rights. Banned by the law, child’s maltreatement is the best example. 

Presently not only the physical punishments, but also the offending treatments (threatening, 

indifference, negligence, mocking, humiliation) as moral sanctions are incriminated, because as a 

result the child can only respond through hostility, or running away. Adult’s authority, no matter 

parent or educator, excludes any kind of trauma on the child. The laws and child services establish 

today family’s rights, once exclusive, and the relation adlut-child is no longer only part of one’s 

private life. Parental responsibility is not canceled or overtaken by different courts, but onlu 

controlled. 

In Romania, ever since the school regulation from 1758 ( but also the previous one), there 

have been mentioned rules for students that stated, among others, that their obligations are to 
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listened to the director and the teachers and they are not allowed to consider themselves exonerated 

of any punishment to which the teacher is entitled to use , even the physical one. Consequently no 

students is allowed to “damage” his collegues by applying violence or by “spreading the word of 

discord”. Generally, “ students should have a decent humble life, should not offend anyone and give 

everyone what they are entitled to”.  

These rules had been kept long for a long time, being preserved mostly even after the 1850 

regulations, when more and more amendments proposed by the students are included. The new 

conception of childhood organically interwines with the new vision of school, which should be a 

live environment, neither a fortress nor a sanctuary, but a place of emancipation, keeping in contact 

with real life.  

Therefore school’s duty is to promote self-confidence and personal development of all 

children, to encourage them in the process od assimilating knowledge and skills all very necessaru 

features for an active ecanomical, social and cultural life and to prepare them to become 

responsable citizens, who have a proper contribution to develop a democratic pluralistic open-

minded society. 

As such school is not only a place of transmitting/ making/ remaking knowledge, but also, 

above all, it is a forum of socializing and opening to the world. Children come to school with a 

certain identity, built in their own familial environment. However they must be educated so that 

they can communicate efficiently with the society. 

Nicole Vettenburg (1999) considers that there are three forms of violence in school: 

 Tolerated deviance or juvenilenormal violence; 

 Social violence, in which school itself is the victim of violence shown in the society 

at general level; 

 Anti-social violence ( equipment distrction, vandalism, insult and aggressiveness 

shown towards teachers) 

The term violence is frequently used, lately becoming a linguistic routine in national 

programs, publications, reports ans statistics. However violence in school can be defined as “ any 

form of showing types behaviour like: 

 Inadequate or harmful expressions like: nicknaming, teasing, irony, imitation, 

threatening, harassing; 

 Bullying, pushing, striking or harming; 

 Behaviour covered by the law ( rape, consumption/ commercializing drugs, 

vandalism – causing damages knowingly, theft); 
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 Offending the state/ theacher’s authority ( impolite language or conduct toward the 

teacher); 

 Inappropriate school behaviour: coming late to classes, leaving the room during 

classes, smoking in school and any other behaviour which contradicts the active 

school regulation” 

In school there have been identified cases of violence among students, cases who present a 

violent behaviour and following the analysis of these cases we can conclude: 

 They come from a disadvantaged social environment, with serious social problems, family 

violence, one or even both parents abuse alcohol; 

 They have parents gone abroad to work, and/or they are left in the care of some gandparents 

or aunts, who are overwhelmed by the emotional and affective needs of these teenagers. 

 Though they have both parents present, they are not envolved in the students’ life, they 

don’t help them to get over the storm of contradictory feelings, specific to their age. 

 

Mass media has an important role in aggravating this problem by daily making public in the 

news reports all sort of cases of domestic violence, without focusing on the punishment for these 

types of “shocking” cases, or how the guilty party pays for its crimes. Often, unfortunately, we are 

left with the impression they can get away unpunished. 

 An eloquent example of imitation is a student, from 11th grade, who likes a lot rapp music, 

he likes to sing it and idolizes the American singer 50 Cent. During a karaoke contest, introducing 

himself he said that” if he were the leader of our country for a day, he would shoot in the head half 

of the ppopulation of Romania, but mostly the dodgers. The other half would have to take a general 

knowledge test with 20 questions, and those who wouldn’t pass would get headshots”. Imitation, 

the will to amaze ot to shock? 

 On a public TV channel another Romanian rapp singer talked also about shootin in the head 

half of the population of Romania, the minorities, the thieves and all those who make a shame of 

our country. If this young man makes his mind to carry out his threats or ideas (imitations), who 

would he start with? With those around him, his class mates, his teachers... those that “bother” him. 

What was done in this case? There have been discussions with the student, his parents were called 

at school, who in thir turn were shocked to hear what their son has done, but he was also submitted 

to counselling. 

 The case we have presented may not be a case of real violence, but it may become anytime a 

subject for breaking news. It is always easier to prevent this stuff. 
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 Therefore many questions arise from these: 

 Are the teachers ready to deal with any act of violence? 

 Are they able to prevent or to settle a conflict? 

 What kind of resources do they have to fight physical or verbal violence? 

 Does introducing the uniform help reduce violence between students outside school? 

 How can parents be involved in combatting violence in school? 

 How can mass media help fight violence in school? 
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FORMAL AND NON-INFORMAL EDUCATION 
 

Prof. Ersoy Marcela, Colegiul Tehnic “ Constantin Brâncuşi” Petrila 
 

Most of the general population assume that education and schooling are interchangeable 

terms. Many educators seem to feel that any education that happens outside of school is somehow 

inferior, usually dubious and certainly uncontrolled. Other educators and many philosophers point 

out that learning takes place inside and outside of classrooms. I believe that learning occurs in 

formal, non-formal and informal educational settings and that learning experiences can be equally 

powerful in each of these settings. 

Former education is properly associated with schools. A more precise definition is supplied 

by coombs” the hierarchically structured, chronologically graded educational system running from 

primary school through the university and including, in addition to general academic studies, a 

variety of specialized programs and institutions for full-time technical and professional training.” 

Non-formal education has been defined as any intentional and systematic educational 

enterprise( usually outside of traditional schooling) in which content is adapted to the unique needs 

http://www.asociatia-profesorilor.ro/
http://www.suntparinte.ro/comportament-si-educatie
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of the students in order to maximize learning and minimize other elements which often occupy 

formal school teachers(i.e. taking roll, enforcing discipline, writing reports, etc.) 

Non-formal education is more learner-centered than most formal education. It has to be. 

Learners can leave anytime they are not motivated. Non-formal education tends to emphasize a 

cafeteria curriculum (options, choices) rather than the prescribed, sequential curriculum found in 

schools. In non-formal education human relations are more informal (roles of teachers and students 

are less rigid and often switch) than in schools where student- teacher and teacher- administrator 

roles are hierarchical and seldom change in the short term. Non-formal education focuses on 

practical skills and knowledge while schools often focus on information which may have delayed 

application. Overall non-formal education has a lower level of structure and therefore more 

flexibility than schools. 

Even less structured is informal education which deals with everyday experiences which are 

not planned or organized. When these experiences are interpreted or explained by elders or peers 

they constitute informal education. Some examples will clarify formal, non-formal and informal 

education. Formal education occurs in a typical high-school classroom. Non-formal education 

occurs with such organizations which are less structured than schools, allowing youth more choices, 

providing less curricular sequencing and enforcing it even less. Learning is controlled by the 

learners who may drop out any time without penalties. As a result educator must emphasize those 

skills, knowledge, and attitudes which are desired by the learners. Content is more practical, 

therefore, and responsibility for discipline shifts from teacher to learner. An example of informal 

education is when infants and young children are learning to speak. They learn by listening and 

imitating. Their trial and error efforts are augmented by parents, siblings and friends who encourage 

correct sounds and spontaneously correct errors.  

While formal and non-forma education are different, they are not opposites. Both emphasize 

organized and intentional learning. Both involve structure, professional educators, and choices by 

learners. The differences are more a matter of degree in each of these types of education. 

An educator must be flexible in order to be effective in all three types of education. An 

educator needs to use different leadership styles for different situations. Directive leadership may 

work most of the time for formal settings but democratic and nondirective styles are needed to 

enhance learning in non-formal and informal settings. Some educators seem to be able to adapt to 

the situations. Too many, however, are effective classroom teachers but less effective as non-formal 

educators because they try to use classroom techniques and directive leadership in both settings. 

Likewise, certain educators who are effective in non-formal settings lose their effectiveness when 
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teaching in the classroom because they do not adapt to the requirements of more structure and more 

responsibility for learning.  

Both formal and non-formal educators must be well prepared, enthusiastic, clear and 

business-like in their presentations, use a variety of teaching techniques and get students involved in 

earning. But, the demands on educators in non-formal settings differ from those of classroom 

teachers. The non-formal educator must be more flexible, ready to change to meet students’ diverse 

and changing needs. Democratic and nondirective leadership styles will be required more in non-

formal settings and directive leadership will be appropriate less frequently than in the classroom. 

Here are some advantages and disadvantages of these three types of education.   

 Disadvantages 

Formal education:    Formal ·         Rigid ·         Program ·         Classroom-based ·         

Educational standards ·         It does not consider the students’ standards, values and attitudes 

Non-formal education: ·         Drop-in: attendance is inconsistent ·         It doesn’t result in a 

degree/ diploma ·         Teachers are not trained but have experience 

Informal education: ·         Tends to be unpredictable ·         Going with the flow ·         

Conversations or internet may have wrong information 

Advantages 

Formal education:          Known form of education ·         Trained teachers ·         On a regular 

basis ·         Leads to a formally recognized credential 

Non-formal education:       Informal ·         Flexibility in organization and methods  

         Acknowledging the importance of education ·         After-school programs ·         Community 

based organizations ·         Can lead to greater confidence in formal classroom 

Informal education: Anywhere and anytime ·         can take place in almost any other location 

·         use  

 variety of methods ·         lifelong education 

So we can conclude that when the needs and interests of the students are taken into 

consideration, the student will be more interested and more willing to participate in the activities. A 

formal education gives a more negative view on the education because of the punitive and obeying 

features. The curriculum is based on the norms and laws given by the government/institution while 

the students’ needs and interests fade. Non-formal education on the other hand succeeds to convert 

the interests and needs of the students in a flexible and adapted formation. 
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COOPERAREA ŞI PARTENERIATUL PREMISĂ A DEZVOLTĂRI 

EDUCAȚIONALE 
 

Inspector Școlar General Adjunct. prof dr. ing.Lavinia ILINA - I.S.J. Hunedoara 
 

Cooperarea şi parteneriatul între diferiţi actori instituţionali din interiorul sau exteriorul 

comunităţii reprezintă unul din factorii determinanţi pentru succesul proceselor de evoluţie 

planificată a comunităţii și a organizațiilor școlare. Implicarea autorităţilor presupune participarea 

acestora atât în faza de elaborare cât şi în cea de implementare a iniţiativelor de dezvoltare locală.  

Analiza cazurilor de succes a demonstrat faptul că pentru unele comunităţi a putut fi stabilită 

o corelaţie între succesul economic (locuri de muncă şi venituri mai mari) şi anumite atribute ale 

comunităţii (de exemplu, capital social, atribute determinate cu metode şi instrumente sociologice). 

Există la nivelul comunităţii anumite condiţii care influențează identificarea comunităţilor ce 

vor reuşi sau comunităţile care vor eşua în demersurile de dezvoltare fiind necesară o bună 

cunoaştere a comunităţii sub următoarele aspecte: populaţia, forţele de muncă, factorii comunitari 

sau procesele comunitare, factorii de natură fizico-geografică și nu în ultimul rând factorii 

educaționali. 

Parteneriatele reprezintă pentru cele mai multe dintre iniţiativele de dezvoltare comunitară 

elemente ce contribuie la atingerea obiectivelor stabilite pentru dezvoltarea comunităţii. 

Parteneriatul, poate fi definit drept modalitatea, formală sau informală, prin care două sau 

mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun.  

http://www.shortly.nl/peZ
http://www.shortly.nl/peZ
http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/
http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/
https://elearningargentina.files.wordpress.com/2008/03/informal-learning.jpg
https://elearningargentina.files.wordpress.com/2008/03/informal-learning.jpg
http://enhancinged.wgbh.org/started/what/formal.html
http://enhancinged.wgbh.org/started/what/formal.html
http://infed.org/mobi/what-is-informal-education/
http://infed.org/mobi/what-is-informal-education/
https://metranet.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/pubs/professional/professional-04.pdf
https://metranet.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/Research/cice/pubs/professional/professional-04.pdf
http://infed.org/mobi/what-is-informal-education/
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Atingerea scopului comun este rezultatul unui set de activităţi derulate în cadrul unei perioade 

de timp, în conformitate cu o planificare iniţială. Există diferenţe între conceptul de colaborare şi 

cel de parteneriat, deşi din punct de vedere semantic, diferenţele sunt greu de sesizat.  

Aspectele ce diferenţiază cele două concepte sunt date de aplicabilitate şi de modul în care 

ele sunt puse în practică. Parteneriatul nu pleacă de la premisa că părţile trebuie să fie egale, ci 

trebuie în mod necesar ca ele să fie tratate ca fiind pe poziţii de egalitate. Această premisă conduce 

la parteneriate eficiente (parteneriatul nu poate fi construit pe o relaţie de subordonare). Altfel spus, 

într-o relaţie de parteneriat, puterea de decizie poate să fie împărţită între părţi în mod egal sau 

proporţional cu aportul sau contribuţia adusă de fiecare parte. Orice formă de parteneriat creşte 

capacitatea de acţiune şi, în acelaşi timp, creşte impactul pe care îl are o acţiune asupra grupului 

ţintă sau al obiectivului vizat de părţile care au încheiat respectivul parteneriat. 

Primul pas în realizarea unui parteneriat de succes îl constituie identificare partenerilor în 

funcţie de obiectivul propus şi ţinându-se cont de caracteristicile acestora (comunicare, toleranţă, 

disponibilitatea de a participa, deschidere spre cooperare etc.). Pentru ca aceste parteneriate să ofere 

rezultate pe termen mediu şi lung, se impune formalizarea relaţiei de parteneriat (prin formalizare 

trebuie să înţelegem angajamente confirmate şi în plan juridic). Accesul echitabil la resursele 

disponibile constituie un net avantaj pentru ambii parteneri. Şi, ca în orice contract, drepturile şi 

responsabilităţile partenerilor trebuie să-şi găsească motivaţia necesară. 

O bună comunicare între parteneri, bazată pe relaţii de încredere şi respect reciproc, este 

premisa care determină succesul oricărui tip de parteneriat. Consensul şi raporturile de egalitate, 

asumarea corectă a responsabilităţilor de către părţile aflate în parteneriat sunt aspecte care asigură 

buna desfăşurare a activităţilor.  

Parteneriatul, ca formă de acţiune colectivă la nivel instituţional, trebuie să ofere avantaje 

pentru a stimula participarea ambelor părţi şi anume creşterea eficienţei, eficacităţii şi impactului 

proiectelor proprii, sporirea credibilităţii părţilor.  

Alături de eficienţă şi eficacitate, câştigurile de imagine pot reprezenta, şi de fapt reprezintă, 

stimulente importante pentru părţile ce derulează activităţi în parteneriat. Beneficiile menţionate 

(eficienţă, eficacitate) pot deveni modele comportamentale pentru întreaga comunitate. Gradul de 

instruire şi experienţa anterioară în astfel de acţiuni, cele de parteneriat, sunt doar doi dintre factorii 

sau predictorii succesului acţiunilor comune. 

Durabilitatea şi eficienţa sunt provocări majore pentru orice tip de parteneriat întrucât putem 

menţiona o serie de obstacole ce trebuie depăşite. Categoria obstacole este destul de bine 

reprezentată: insuficienta comunicare, lipsa de maturitate în asumarea apartenenţei la mai multe 
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structuri parteneriale, existenţa conflictelor de interese, orgolii personale exagerate, nerespectarea 

obligaţiilor parteneriale etc. Fiecare dintre situaţiile anterior menţionate sunt posibile surse ale 

eşecului în direcţia realizării în bune condiţii a proiectului dorit. 

Pentru un parteneriat de succes se impune dezvoltarea unei largi oferte de formare şi derulare 

a unei campanii de educare a potenţialilor actori, atât la nivel educațional, la nivelul sectorului 

neguvernamental, cât şi la cel al întregii comunităţi, privind nevoia şi tehnicile de comunicare, 

obiectivele şi metodele utilizabile în derularea unui parteneriat.  

Dezvoltarea şi susţinerea parteneriatului, evitarea concurenţei între parteneri, instituirea unor 

reguli parteneriale clare, comunicarea permanentă, definirea clară a parteneriatului sunt elemente 

considerate a fi utile în realizarea unor parteneriate de succes.                                   

 

 

 

ROLUL MANAGEMENTULUI ŞCOLAR ASUPRA ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE 
 

Prof.Grad Nadia - Liceul Tehnologic ”Miron  Nicolescu” – Giurgiu 
 

 “…Eu sunt copilul. Tu ţii în mainile tale destinul meu. 

Tu determini in cea mai mare măsura, dacă voi reuşi sau voi eşua in viaţă! 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să fiu 

binecuvantare pentru lume”. 

(Din Child’s Appeal, Mamie Gene Cole) 

 

Activitatea de management (conducere) este definită în literatura de specialitate ca ,,un 

ansamblu de acţiuni de planificare, organizare, îndrumare, control, decizie cu privire la un sistem 

(organizaţie, instituţie, grup de oameni, proces, tehnologie) acţiuni susceptibile de a asigura 

atingerea scopului fixat, în condiţiile respectării legităţilor obiective generale şi speciale, ale 

satisfacerii nevoilor sociale concrete şi ale promovării dezvoltării sociale.” (E. Joiţa, 1995) 

 Din punct de vedere al educaţiei, managementul este un sistem de concepte, metode, 

instrumente de orientare şi conducere, coordonare, utilizat în realizarea obiectivelor educaţiei, la 

nivelul performanţelor aşteptate. Managementul, în maniera lui actuală de abordare îşi găseşte o 

aplicare specifică şi în domeniul conducerii educaţiei, ca acţiune complexă de dirijare, proiectare şi 

evaluare a formării, dezvoltării personalităţii fiecărui individ, conform unor scopuri formulate. 
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Managerul este reprezentat de persoana care exercită funcţiile managementului în virtutea 

obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor specifice funcţiei pe care o ocupă. 

Managerul are un statut social bine definit, ce prevede o serie de drepturi şi obligaţii, prin care 

managerii se deosebesc de celelalte categorii de profesionişti.  

Managerul şcolar este un cadru didactic care pune în funcţiune programul managerial, 

conduce personalul didactic, preşcolarii şi şcolarii cooptaţi în sistemul de învăţământ, precum şi 

personalul administrativ, în scopul creşterii eficienţei procesului instructiv-educativ. Managementul 

şcolar se poate structura şi la un nivel inferior. Se distinge astfel un management al clasei de elevi, 

care poate fi considerat şi un semiagent sau un management parţial, fiindcă în acest plan predomină 

activităţile de predare – învăţare - evaluare.Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să 

realizeze schimbări profunde în cultura, climatul şi instrucţia tuturor copiilor, indiferent de 

naţionalitate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice pe principii democratice, să 

introducă noi strategii instrucţionale care să încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în 

forţele proprii şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor, să realizeze şi să utilizeze în 

procesul didactic proiecte ale clasei. În opinia specialiştilor în domeniul educaţiei, managementul 

şcolii şi al clasei au ca scop încurajarea controlului comportamental la elevi, prin promovarea 

rezultatelor şi comportamentelor şcolare pozitive. De aceea, rezultatele şcolare, eficienţa didactică a 

profesorului şi comportamentul elevilor şi a profesorilor interacţionează direct cu managementul 

clasei şi al şcolii.  

Mangementul problemelor disciplinare aparute datorita integrarii in colectiv a elevilor cu 

nevoi speciale, se referă la tehnicile necesare rezolvării problemelor de disciplină a clasei şi se 

fundamentează pe credinţele despre natura umană.Atunci când optează pentru un stil de 

management al clasei, cadrele didactice ar trebui să folosească un stil asertiv de comunicare şi de 

comportament. În plus, ar trebui să conştientizeze în ce măsură îşi doresc să îi integreze pe copii 

într-o anumită activitate de învăţare, în deplină concordanţă cu regulamentele impuse clasei şi 

şcolii.  

În opinia lui Iverson şi Froyen (1999), managementul problemelor disciplinare este esenţial 

pentru crearea unui demers de predare – învăţare ordonat, orientat spre rezolvarea sarcinilor, care să 

asigure elevilor mai multă independenţă şi autonomie în procesul de socializare. Managementul 

eficient al problemelor disciplinare se referă şi la controlul profesorului asupra consecinţelor 

demersului didactic.  

Problemele de disciplină şcolară pot fi rezolvate fie individual prin întâlniri profesorelev, fie 

în grup. Dacă încrederea reciprocă este mai puternică elevii vor deveni indivizi responsabili mai 
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devreme. În acest fel , atât educatorii cât şi elevii devin co-participanţi în procesul de predare -

învăţare, încercând să obţină rezultate individuale şi colective mai bune. Elementele de management 

al clasei se constituie cu suficientă claritate şi din perspectiva strategiilor şi metodelor didactice.  

Grija unui cadru didactic pentru copiii cu nevoi speciale se direcţionează şi spre integrarea lor 

în colectivul clasei. „Elevii reprezintă unul pentru celălalt fie un prieten sau un simplu copil, un 

coleg de joacă sau un prieten mai special, o cunoştinţă, un model, un amic sau un coleg de clasă, un 

semen de încredere sau un vecin etc; în toate aceste situaţii există câte ceva de învăţat unul de la 

celălalt. Astfel, elevii se cunosc mai bine, procesul de socializare capătă o serie de valenţe noi prin 

înlăturarea unor bariere de relaţionare determinate de anumite prejudecăţi, stereotipuri sociale sau, 

uneori, chiar de modele ale diferenţei şi intoleranţei oferite de experienţa socială în comunitatea din 

care fac parte. 

 Şcoala pentru toţi luptă împotriva acestor forme de discriminare prin promovarea unor 

modele şi forme de interacţiune între elevi bazate pe egalitate deplină între parteneri şi unde spiritul 

de toleranţă şi acceptarea totală prevalează în faţa oricăror alte atitudini sau reacţii discriminatorii.” 

(A.Gherguţ , C Neamţu, 2000) 
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practic, Editura Polirom, Iaşi, 2000; 

 Joita A.   – MANAGEMENTUL ŞCOLAR ,  Editura Gh. C. Alexandru, Craiova 1995 
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INTERNET, TICE ET FLE 
 

Manuela-Luminiţa Mihoc  - Colegiul Naţional « Mihai Eminescu » Petroşani 
 

Enjeu désormais incontournable, l'intégration des TICE dans l'enseignement et l'apprentissage des 

langues étrangères constitue un fond inépuisable de ressources en supports didactiques et en 

pratiques pédagogiques. La formule «Technologies de l'Information et de la Communication pour 

l'Enseignement» (TICE) fait référence à l'ensemble des outils et logiciels informatiques et 

http://www.eprofu.ro/
http://www.geoffpety.com/
http://www.tvet.ro/
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multimédia (textes et images fixes ou animés, sons, vidéos, DVD, disque dur, lecteur MP3/MP4, 

Internet...) qui peuvent être intégrés dans un cours en salle de cours. La caractéristique commune de 

ces médias est leur utilisation combinée avec l'ordinateur. Souvent pensées en fonction d’une 

perspective actionnelle préconisée dans le CECRL, les perspectives d’usage des TICE à des fins 

didactiques, depuis l’exploitation en classe de ressources internet jusqu’à l’utilisation du tableau 

blanc interactif, sont multiples. 

Différents types d’utilisation et d’exploitation des ressources peuvent être envisagés, comme 

soutien à l’apprentissage, comme support d’enseignement ou comme outil de formation et 

d’autoformation . Si l’Internet devient de plus en plus un vecteur de communication incontournable, 

son intégration dans l’apprentissage du français langue étrangère (FLE) demeure encore marginal.. 

Bien que l’utilisation de l’Internet dans l’enseignement du FLE ne soit pas exempte 

d’inconvénients, elle est aussi et surtout porteuse de nombreux avantages tant pour les apprenants et 

les enseignants que pour l’apprentissage lui-même. C’est-à-dire, intégrer les ressources et 

l’utilisation d’Internet en cours peut être réalisé de différentes manières et au moyen de diverses 

activités, toutes répondant au principal objectif du développement de la communication en français. 

Employer la pratique de l’Internet en classe permet de mettre en place des activités qui s’appuient 

sur la perspective actionnelle. De cette manière, les apprenants accomplissent des tâches dans un 

contexte linguistique et un cadre réels qui dépassent la géographie de la classe et du cours. 

L’apprentissage de la langue se fait à l’aide d’outils de communication et d’informations 

authentiques, les ressources utilisées présentent des faits de langue ancrés dans une réalité 

linguistique. L’apprentissage est donc orienté vers son objectif premier : apprendre à communiquer 

en langue étrangère.  

De plus, par l’exposition à des documents divers, l’utilisation d’Internet en cours de FLE répond 

bien à l’un des objectifs éducatifs prioritaires de l’Union européenne :  

« Promouvoir des méthodes d’enseignement des langues vivantes qui renforcent l’indépendance de 

la pensée, du jugement et de l’action combinée à la responsabilité et aux savoir-faire sociaux »  

Les TICE permettent aux apprenants de : 

réaliser, de façon autonome et individualisée, en salle multimédia, au CDI ou de chez soi, un travail 

de recherche guidée/ciblée sur Internet (pour se familiariser à la langue cible, développer les 

stratégies de compréhension de l’écrit: informations, images, web quest ou quête sur Internet ou 

InterQuête1); 
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s'entraîner à la production écrite ou orale (création de blogs ou de sites web sur un thème 

particulier, rédaction de commentaires sur des articles de blogs, grâce aux dictionnaires, 

encyclopédies et outils de prononciation); 

s'entraîner à la prise de parole interactive (synthèses orales, échanges à partir des résultats de 

recherche, coopération pour réaliser une production commune); 

s'entraîner à la prise de parole en continu (grâce au dictaphone du lecteur MP3, au magnétophone 

Windows ou Audacity, ou encore Movie Maker); 

s'entraîner à la compréhension orale (grâce aux podcasts sur MP3 et autres ressources audio-

visuelles en ligne); 

produire d'exposés multimédia (grâce à Word, Powerpoint, Movie Maker et présentation ensuite 

devant la classe ou diffusion à un public plus large (correspondants, partenaires de projet, etc). 

1. Définitions  

      Selon le CECRL , la perspective actionnelle « considère avant tout l’usager et l’apprenant 

d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement 

langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine 

d’action particulier. »  

En ce qui concerne l’apprentissage , celui-ci doit donc tenir compte de plusieurs facteurs pour 

pouvoir donner à l’apprenant des outils et des compétences susceptibles de lui être utiles dans 

l’utilisation de la langue : 

les tâches : « Il y a « tâche » dans la mesure où l’action est le fait d’un (ou de plusieurs) sujet(s) 

qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un 

résultat déterminé. »  

Une tâche sous-tend de multiples tâches, que l’on peut appeler des micro-tâches, qui mettent en 

œuvre des compétences, des savoirs et des savoir-faire particuliers. Un apprentissage par tâches 

permet ainsi d’acquérir de nombreuses compétences tant linguistiques que transversales.- les 

circonstances : dans le cadre de l’apprentissage d’une langue, les circonstances réelles se trouvent 

être l’apprentissage proprement dit dans un lieu donné qui n’est pas toujours motivant. Il va donc 

falloir détourner ces circonstances de manière à faire oublier le cadre de la classe au profit de la 

notion de groupe. La mise en place de circonstances motivantes devienne donc une nécessité. 

Cependant celles-ci doivent rester plausibles. 

un environnement : là encore, l’environnement réel se trouve être la classe. Il va donc falloir adapter 

cet environnement à des fins de découverte au service de l’apprentissage. Ici aussi, la mise en place 

d’un environnement fictif s’impose. 
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un domaine d’action qui reste l’apprentissage mais là encore, l’apprentissage de la langue sera le 

prétexte à l’accomplissement de la tâche. Il s’agira de faire quelque chose pour apprendre et non 

plus d’apprendre pour faire. 

    Internet est ancré dans un environnement où les documents sociaux et réels sont présents en 

abondance. Nous allons pouvoir les exploiter pour permettre une exposition à la langue réelle et 

favoriser ainsi des échanges sociaux, et qui dit échange dit communication. 

    Son utilisation va permettre de détourner l’environnement de la classe et les circonstances de 

l’apprentissage de manière à en créer d’autres. Cela va également permettre de favoriser le transfert 

des compétences en langue maternelle vers la langue cible.  

La langue cible devient un outil pour développer des compétences et acquérir des savoirs. 

2. Tâche 

 Dans le cadre de la démarche proposée ici, nous allons partir de la tâche pour acquérir des 

compétences et en fonction de ces compétences, nous allons pouvoir déterminer des objectifs qui 

seront définis en termes d’objectifs actionnels, d’objectifs sociaux, d’objectifs communicatifs et 

d’objectifs linguistiques. 

Partir de la tâche vers les acquis en langue va permettre de pouvoir adapter la tâche aux niveaux et 

aux intérêts des apprenants.  

Le point important du cours n’est plus l’apprentissage de la langue mais la réalisation de la tâche au 

moyen de la langue. 

La tâche principale qui va servir ici d’exemple concret sera l’organisation d’un voyage virtuel 

dans un pays francophone. 

2.1. Les consignes  

 Il est important de préciser que le voyage sera virtuel de manière à emporter l’adhésion de tout le 

groupe. Il peut paraître peu plausible de préparer un vrai voyage qui n’aura pas lieu. En revanche le 

terme virtuel fait appel au jeu, ce qui rendra la tâche plus motivante, jeu qui peut éventuellement 

devenir réalité. Dans ce cas, la tâche proposée peut servir de préparation ou d’entraînement à la 

préparation d’un voyage. « Virtuel » fait également référence à l’explosion des mondes virtuels sur 

Internet (Second Life par exemple). 

Tous les niveaux de compétences sont visés par cette tâche. Mais il faut pour cela adapter les 

consignes et les étapes. Par exemple au niveau A2, on proposera un seul site en français, les 

apprenants seront libres de regarder des sites dans leur langue.  

On peut également leur donner un guide pour les aider à chercher les informations importantes, un 

tableau à remplir avec les données principales du pays, etc…  
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Une autre possibilité, beaucoup plus coopérative, est de demander aux élèves quelles informations 

sont importantes, selon eux, à connaître, sous forme de remue-méninges. Le résultat servira de fil 

conducteur des recherches. 

 

2.2. Les objectifs  

Ici, ce sont les objectifs principaux de la tâche, on pourrait encore les décliner selon le public, selon 

le temps…En fonction des activités proposées, ils pourront être davantage détaillés. Par exemple, 

les objectifs actionnels correspondent ici à la tâche, mais chaque activité qui compose cette tâche 

demande plusieurs actions qui seront autant d’objectifs actionnels à atteindre. 

Les objectifs sociaux peuvent paraître évidents mais en les exprimant ici, on insiste sur ce qui est 

probablement le premier aspect éducatif de l’école ou de l’université : le « vivre ensemble ». 

Les objectifs linguistiques seront différents suivant les niveaux de compétences. Les activités 

pourront être réalisées grâce aux acquis ou pourront servir d’introduction de points nouveaux. 

L’idéal étant de respecter un équilibre entre les deux aspects. 

Les objectifs interculturels pourront être orientés vers les habitudes de vie ou vers la vie politique 

du pays. 

2.3. La réalisation  

Pour réaliser ce voyage, différentes étapes s’imposent. Tout d’abord le choix du pays 

Celui-ci fera l’objet d’un consensus mais auparavant, il aura fallu chercher des informations, 

présenter le pays, répondre aux question des autres… Ensuite les apprenants pourront effectuer un 

choix. Bien entendu, ces recherches se feront en petits groupes. 

La seconde étape consistera dans l’organisation du voyage. Recherches d’horaires, de moyens de 

transport au prix le plus avantageux, des lieux à visiter ou l’organisation du trajet touristique sont 

autant de micro-tâches à accomplir par petits groupes. Chaque groupe ayant une responsabilité 

propre, chaque apprenant se sentira impliqué dans le résultat final attendu ainsi que dans son propre 

apprentissage. 

La troisième étape sera la visite du pays. Grâce au trajet organisé, les apprenants pourront faire la 

découverte virtuelle du pays francophone préalablement choisi par tous. Lors de ce voyage, il leur 

sera demandé de tenir un journal de bord. Celui-ci peut prendre la forme d’un document créé avec 

un traitement de texte, d’un document manuscrit enrichi par des photos imprimées ou bien d’un 

blogue. Ce dernier aspect met en avant un autre type de motivation qui est d’écrire pour d’autres, 

autres qui seront francophones mais peut-être pas apprenants.  
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En utilisant les compétences des élèves qui connaissent le système des blogues ou ont quelques 

connaissances du langage html, on favorise l’émergence de la coopération dans le groupe 

Si l’on reprend les étapes présentées ci-dessus, objectifs et compétences peuvent être définies ainsi : 

Etape

s  

Objecti

fs 

actionn

els 

Objecti

fs 

sociaux 

Objectifs 

communica

tifs 

Objectifs 

linguistiq

ues  

Objectifs 

intercult

urels 

Outils 

utilisés 

Compéte

nces 

sociales 

Compéten

ces 

linguistiq

ues 

Génér

ale 

Orga

nisati

on 

d’un 

voyag

e 

virtue

l dans 

un 

pays 

franc

o         

phone 

Organis

er un 

voyage, 

utiliser 

internet

…  

Travaill

er 

ensembl

e, 

s’appuy

er sur 

les 

compét

ences et 

savoirs 

individ

uels et 

collectif

s…  

 Être 

exposé à la 

langue 

réelle…  

Découvri

r un pays 

francoph

one  

   

1- 

Choix 

du 

pays  

Cherche

r, 

classer 

et 

rapporte

r des 

informa

tions…  

Travaill

er 

ensembl

e, faire 

un 

choix 

parmi 

plusieur

s 

proposit

ions…  

Décrire, 

s’informer, 

défendre un 

point de 

vue, 

convaincre, 

argumenter

…  

 Découvri

r les 

données 

principal

es d’un 

pays…  

Groupes 

: savoirs 

et 

compéten

ces 

collectifs 

et 

individue

ls 

Internet : 

sites des 

offices de 

tourisme, 

encyclop

édies en 

ligne, 

moteurs 

de 

recherche

…  

Travail 

en 

groupes, 

écoute, 

entraide

…  

S’exprimer 

en 

français, 

parler d’un 

pays, 

défendre 

un point de 

vue… 

2- 
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le 
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présenter un 

lieu, un 

monument

 Repérer 
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et 
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Travail 

en 

groupes, 

écoute, 

entraide, 

S’exprimer 

en 

français, 

présenter 

un lieu ou 
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Etape

s  
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Objectifs 
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Objectifs 
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le 
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de 
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ou 
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3- La 

visite  
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r dans 

le 

groupe 
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et 
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…), 
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Raconter, 

décrire, 

exprimer 

goûts et 

émotions…  
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r le pays, 
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habitudes 
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et 
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et 
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transmiss

ion des 
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justifier, 

raconter…  
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 Les objectifs linguistiques n’ont pas été déterminés ici dans la mesure où l’adaptation au 

groupe est un élément important, même primordial, de la tâche. Les éléments linguistiques peuvent 

ainsi comprendre l’utilisation, la révision ou l’introduction des prépositions, des pronoms relatifs en 

grammaire, des noms de pays aux termes géographiques plus complexes pour le lexique... 

2.4. La transversalité  

Lorsque la tâche aura été accomplie, les compétences acquises seront multiples. Il est possible 

de les classifier comme suit : 

Compétences sociales : coopération, écoute, entraide, négociation, acceptation de points de vue 

différents, transmission et partage des savoirs et savoir-faire… 

Compétences linguistiques : utilisation des acquis, développement des compétences pour un 

besoin particulier, exposition à la langue réelle… 

Compétences interculturelles : connaissance d’un pays francophone, de ses habitudes, de ses 

traditions, de la culture actuelle… 

Compétences transversales : apprendre à chercher et à trouver des informations, les classer, 

utiliser Internet pour s’informer, créer, communiquer… 

 En milieu scolaire, la mise en place de la tâche peut être effectuée en commun avec d’autres 

enseignants : géographie, histoire, art, littérature… pour orienter le travail vers tel ou tel axe 

(connaissance des climats, de la géologie, de l’histoire, ou des musiciens, écrivains…) 

En milieu universitaire, privilégier les intérêts des étudiants notamment dans les groupes où 

il y a assez souvent un mélange de disciplines (chercheurs scientifiques, artistes, étudiants en 

économie…) permettra d’obtenir une réelle coopération entre tous et pourra donner une vision 

multiple du pays choisi. Avec des adultes, les recherches pourront être davantage axées sur les 

attraits culturels (musées, œnologie…). 

Comme il a déjà été mentionné, cette tâche peut être davantage développée. On peut ainsi 

demander de chercher d’autres informations sur des chanteurs, trouver des recettes de cuisine… en 

fonction des intérêts des apprenants (école de restauration, filière artistique, économique, 

scientifique…)… 

Dans un cadre plurilingue (groupes de langues et nationalités différentes), la langue française 

est non seulement langue d’apprentissage mais également langue de communication.  

L’utilisation du français en tant que vecteur de communication est donc légitime. En 

revanche, dans un cours unilingue, utiliser une langue étrangère pour communiquer peut paraître 

artificiel et est difficile à mettre en place.       L’utilisation d’Internet va permettre de faire de la 

langue française un vecteur de la transmission des informations, un vecteur de communication. 
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3. Conclusion 

Il s’agit d’intégrer cette tâche dans la progression imposée par le système éducatif, elle 

doit faire partie intégrante de l’apprentissage et non pas être la cerise sur le gâteau, des exercices ou 

activités plus classiques peuvent donc l’accompagner. Enfin un dernier mot sur le rôle de 

l’enseignant. Celui-ci devient un guide, un conseiller. Il va circuler entre les groupes, apporter des 

réponses personnalisées, des corrections individuelles mais aussi des conseils ou des explications 

correspondant à chaque situation d’apprentissage. Il n’est plus le détenteur du savoir puisque tout se 

trouve sur Internet. En revanche, il est le garant du déroulement de l’activité, le maître d’œuvre de 

la tâche. C’est un rôle extrêmement gratifiant, de par les échanges personnalisés et privilégiés qui se 

mettent en place avec les apprenants. Le professeur doit, plus que jamais, devenir un facilitateur 

d'apprentissage collaboratif et travailler à l'autonomisation progressive de ses apprenants en leur 

permettant d'acquérir les démarches et les stratégies d'apprentissage, les savoir-faire 

(méta)langagiers et la capacité de réflexion métacognitive nécessaires à des fonctionnements tant 

autonomes qu'interactifs et indispensables à la résolution de problèmes.           L'apprenant, quant à 

lui, il est non seulement un apprenant mais aussi un explorateur et un utilisateur du "monde en 

ligne"; il devient acteur de sa formation, une formation à sa mesure.. Les nouvelles technologies 

favorisent l'autonomie de l'élève à travers une individualisation des apprentissages, en rendant 

possible une diversification des activités, des rythmes, des modalités d’aide et d’évaluation; 

elles facilitent ainsi l’émergence d’une nouvelle communauté d’apprentissage, s’appuyant sur la 

coopération et le partage des connaissances. 

    Ouverture au monde, communication, mise en place de stratégies d’apprentissage, 

développement des compétences sociales dans la langue cible sont ainsi tout aussi enrichis que les 

acquis purement linguistiques. 
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CONSIDERATIONS SUR L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE ACTUELS 

DE LA GRAMMAIRE DU FLE 
 

Prof. Biro Ana-Maria - Școala Gimnazială I.D.Sîrbu Petrila 
 

Ces dernières années la didactique du français langue étrangère a connu des changements 

considérables, d’abord par l’affirmation de l’approche communicative et, plus actuellement de 

l’approche actionnelle et par l’utilisation des principes du Cadre européen commun de références 

pour les langues. Antérieurement, dans les méthodologies traditionnelles, la grammaire occupait 

une fonction de sélection : dans les méthodologies audio-orales les exercices structuraux étaient 

indispensables pour l’ensemble des classes de grammaire. Or, travailler pratiquement les structures 

grammaticales ne doit en aucun cas exclure l’acte complexe de la communication.   

Ce changement s’est également transféré aux éléments de la didactique des langues : 

l’établissement des objectifs, la sélection et l’adaptation des contenus, les activités déroulées en 

classe, les procédés et les stratégies d’apprentissage présentées aux élèves, les techniques de travail, 

la manière de réaliser l’évaluation. 

 Les principes des disciplines supplémentaires de la didactique des langues étrangères ont 

considérablement évolué,  de nouveaux concepts sont nés afin de mieux délimiter les 

problématiques auxquelles se heurtent les créateurs de méthodes, les pédagogues et les professeurs : 

le curriculum, les compétences, le contenu procédural, l’acquisition, les stratégies d’apprentissage. 

De nouvelles directions se sont développées dans les investigations : l’indépendance de 

l’apprenant, les nouvelles technologies informatiques, capables d’offrir un appui en phonétique, 

lexique, grammaire et communication, qui proposent de nouvelles manières de faire, et modifient 

totalement les relations maître – élève et élève – langue étrangère.  

L’abondance de suggestions peut créer un sentiment de confusion chez le professeur, qui ne 

sait plus très bien sur quelle théorie opter, quelle alternative méthodologique choisir, que faire en 

classe. Le professeur doit opérer une sélection, il doit être responsable de ses actions et de ses choix. 

À partir de la conception du curriculum actuel, le profil du professeur a changé de nature: sa 

responsabilité consiste à adapter constamment les programmes officiels à la réalité  hétérogène de 

sa classe; il doit programmer une activité didactique et imposer une autorité d’expert à un groupe 

d’élèves de plus en plus difficile à gérer; il doit se faire maître de sa classe, administrer de façon 

rationnelle les activités et les apprentissages. Son acte doit répondre à un enchaînement de 

principes, une connexion de toutes les actions, depuis la planification préalable (objectifs, contenus) 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

38 

 

à l’évaluation, en passant par la mise en œuvre des activités qui se déroulent en classe et 

l’évaluation continuelle de ce qui se passe.  

L’une des conditions essentielles du développement et de l’évolution du savoir-faire du 

professeur est la capacité de réflexion sur la pratique didactique, dont un des côtés principaux est la 

grammaire. L’attitude envers la grammaire est l’un des supports essentiels sur lesquels se 

produisent les discordances et les progrès dans les méthodes de langue étrangère.  

Quelles que soient ou aient été les méthodes, la place alloué à la grammaire répond à une 

façon concrète de comprendre la langue, à une façon concrète de concevoir comment on apprend le 

mieux une langue étrangère ; cela détermine la quasi-totalité des choix postérieurs. 

La langue est composée du vocabulaire et de la structure grammaticale. La phonétique, qui 

livre le matériel nécessaire au vocabulaire et à la structure grammaticale, s’ajoute à ces deux 

composantes. Enfin, le lexique, formé de l’ensemble des mots de différents domaines de 

l’expérience humaine représentés en langue, confère à la langue sa richesse.  

Parler et écrire correctement une langue signifie s’emparer de son accent, de ses caractères, 

des expressions qu’emploient les locuteurs natifs de la langue respective, dont le goût constitue ce 

que l’on appelle l’usage. Les individus qui parlent la langue en question, pour se comprendre, font 

appel dans leurs échanges à des mots appartenant à un lexique commun,  sachant que chaque mot 

est un signe qui recouvre une signification partagée par la communauté respective. 

Entre ces éléments de la langue il existe un rapport étroit, tous remplissent une fonction 

commune : celle de moyen de communication entre les gens. Ces éléments constituent un système 

dont les différentes parties se conditionnent et s’influencent réciproquement.  

La grammaire est la capacité de parler et d’écrire correctement une langue, d’éviter les fautes. 

Elle est la composante linguistique que nous estimons la plus importante en classe de langue avant 

le lexique, la civilisation et la phonétique. La  grammaire est composée des règles régissant l’usage 

oral ou écrit de la langue. L’enseignement de la grammaire nécessite une progression précise,  allant 

du plus simple au plus complexe, de telle manière que l’élève découvre étape après étape les 

mécanismes syntaxiques de la langue et s’approprie les règles grammaticales. 

La langue est un tout unitaire dont les différentes parties se trouvent dans un rapport étroit. Le 

vocabulaire seul ne pourrait pas exprimer nos idées, sans la structure grammaticale il ne représente 

que des mots isolés. Apprendre une langue étrangère suppose apprendre à maîtriser les lois 

phonologiques et morphosyntaxiques de celle-ci ayant comme objectif de pouvoir communiquer 

dans cette langue. Apprendre une langue étrangère c’est d’abord permettre à l’élève, à travers le 

plaisir de la découverte d’une langue, de développer des aptitudes intellectuelles, des attitudes 
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sociales, des compétences langagières qui permettent d’évoluer sur le plan personnel. Savoir 

communiquer dans une langue représente aussi une nécessité générale dans le monde d’aujourd’hui. 

Il est donc indispensable d’être capable de lire, de comprendre et de parler au moins une autre 

langue que la sienne. Si l’enseignant y arrive, cette langue cesse d’être, pour l’apprenant, « 

étrangère », elle lui devient familière. C’est un challenge que chaque enseignant à assumer. 

La nouvelle didactique développée récemment soutient l’emploi lors de l’activité dans les 

classes de FLE d’une nouvelle méthode, l’approche communicative, capable d’assurer l’autonomie 

de l’élève en adoptant un enseignement qui tienne compte de ses besoins et qui donne plus 

d’initiative à l’élève. 

On observe que ces méthodes modernes offrent une grande liberté à l’apprenant ; l’acte 

didactique consiste à créer les conditions favorables au développement des capacités ou des 

aptitudes d’expression et de comportement. 

Dès sa naissance, chaque personne, acquiert dans un environnement parental une langue ou 

deux langues afin de pouvoir communiquer. Cette/ ces langue/s que l’on pourrait désigner comme 

langue maternelle lui permet/tent de transmettre ses pensées, ses opinions, ses peurs, ses émotions. 

Après l’assimilation de la langue maternelle vient l’acquisition d’autres langues, nommées 

étrangères. L’influence de la langue maternelle sur la langue étrangère que l’on veut enseigner n’est 

pas à négliger, parce que chaque étudiant, tout au long de son processus d’apprentissage, se rapporte 

à sa langue maternelle. Quant aux influences qui se remarquent entre deux langues, il y a aussi à 

signaler que la première langue acquise peut marquer l’acquisition ultérieure d’une autre langue, 

soit  positivement, soit négativement. 
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ACTIVITĂȚILE ÎN AER LIBER 
 

Prof. Cercel Ana Maria, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

prof. Raluca Silvia Iacobescu – C.C.D. Deva 
 

Când aud, uit Când văd, îmi aduc aminte Când fac, învăţ 

(proverb chinezesc) 

 

Pornind de la premiza susținută de Organizația Mondială a Sănătății conform căreia ”nu există 

sănătate fără sănătate mintală”, sistemele educaționale din toată lumea încearcă să introducă în 

curriculum tot mai multe activități în aer liber  

Pentru a avea o viață sănătoasă și o dezvoltare armonioasă, călătoria prin educație a fiecărui 

copil trebuie să includă o serie de experiențe de învățare în aer liber planificate și de calitate. 

Indiferent de vreme, activitățile afară sunt o oportunitate pentru copii să beneficieze de aerul 

proaspăt și să se dezmorțească. Aceste activități sunt o modalitate minunată de a încuraja lucrul în 

echipă și dezvoltarea altor competențe cheie, în funcție de cerințele activității / jocului.  

Din păcate, sistemul nostru educațional nu prevede activități outdoor ci doar indoor. Cu tote 

acestea, educația outdoor este foarte larg răspândită în sistemele educaționale europene și nu numai, 

deoarece este considerată o formă de ducație ce se desfășoară ”în afara pereților școlii” și joacă un 

rol important în dezvoltarea unor abilități de viață în rândul elevilor.  Deși considerată activitate 

nonformală, activitatea în aer liber poate fi integrată foarte bine în educația formală jucând un rol 

important în atingerea obiectivelor lecției.  

Activitățile în aer liber, fie că se desfășoară în curtea școlii, în pădure sau oriunde altundeva 

decât în școală: 

- Oferă posibilitatea interacțiunii directe dintre elevi și natură 

- Contribuie la crearea unui mediu de învățare relaxat, fără constrângerile unei săli de 

clasă 

- Permite accesul la informație și elevilor ce întâmpină dificultăți de învățare deoarece 

noul mediu în care se află reprezintă o provocare și un stimul pentru ei 

Unul dintre cele mai importante roluri ale învățării outdoor îl constituie dezvoltarea 

abilităților de lucru în echipă, de coordonare între copii, ceea ce duce la un mediu de lucru relaxat, 

copiii beneficiind de efectele pozitive ale mișcării în aer liber. 

Educația desfășurată într-un mediu outdoor, permite realizarea unei conexiuni între educația 

formală și cea nonformală. Astfel, educația formală, ce se desfășoară în sala de clasă, vine cu 
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necesarul de cunoștințe teoretice pe care le furnizează copilului, iar educația nonformală, ce se 

desfășoară în afara școlii, vine cu elemente participative, fiind interactivă, centrată pe nevoile 

elevilor. 

Toate disciplinele cuprinse în curricula școlară se pot desfășura outdoor, pentru desfășurarea 

lor fiind necesară doar creativitatea cadrului didactic și dorința acestuia de a face ”altceva.” 

Când vorbim despre IT, ne gândim, de obicei, la calculatoare. Și totuși viața noastră este dominate 

de IT, fără să ne dăm seama și fără să ne referim efectiv la un PC. Astfel, pornind de la televizor, 

telefoanele mobile, camerele digitale, la semafoare și casele de marcat din supermarketuri, totul este 

stâns legat de prezența ITului. Copiii, prin natura lor, sunt fascinați de apăsarea unui buton, de 

posibilitatea de a face ceva să meargă.  Dar posibilitatea de a explora IT îi ajută, nu numai la 

descoperirea tehnologiei moderne ci poate constitui și un suport de învățare pentru disciplinele 

școlare, contribuind la transformarea lor în ”chestii” interesante. De exemplu: 

- Comunicarea și limbajul – cu ajutorul reportofoanelor sau a telefoanelor inteligente, 

copiii se pot înregistra pe ei înșiși sau pe alții cântând sau vorbind și pot relua cîntecele 

sau dialogurile.  Putem crea o conexiune între înregistrăși și imaginile videa sau 

fotografii și să creăm astfel o activitate de joc de rol sau de scriere de povești, în felul 

acesta copiii dezvoltându-și vocabularul și capacitatea de a vorbi în public. 

- Înțelegerea și cunoașterea lumii – cu ajutorul Internetului, copiii pot afla informații noi 

despre ceea ce văd în jur, pot afla informații despre schimbarea vremii în zona unde 

locuiesc, pot descoperi lucruri noi ce se întâmplă în jurul lor. Binențeles că trebuie să 

supraveghem modul în care elevii inră în contact cu echipamentele tehnologice, cu 

internetul și monitorizăm în permanență ceea ce fac sau citesc. Exemple de echipamente 

ce pot fi utilizate în activitățile în aer liber: 

 Camere digitale. Acestea pot fi folosite pentru a surrinde imagini din natură ce 

pot fi apoi printate și păstrate. De exemplu, copiii pot fotografia un copac în cele 

4 anotimpuri și apoi să alcătuiască un portofoliu sau pot fotografia și identifica 

plantele din mediul înconjurător realizând un ierbar virtual sau pozând diverse 

gâze, pot face un insectar virtual. 

 Telefoanele pot vea o mulțime de întrebuințări: 

 Pot fotografia locurile lor preferate din natură 

 Pot trimite un sms părinților în care să le povestească despre ziua lor 

petrecută în natură 
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 Copiii se pot înregistra în timp ce cântă diverse cântece și apoi le pot 

reasculta 

 Pot învăța să folosească GPSul pentru a stabili traseul unei călătorii scurte 

cu colegii 

 Pot răspunde la quizuri  

 Pot folosi aplicația de recunoaștere a plantelor și să identifice ceea ce văd, 

etc. 

  Mașinuțele cu telecomandă sau cele programabile pot fi folosite în numeroase 

feluri. De exemplu, le putem cere copiilor să calculeze cel mai scurt drum dintr-

un punct în altul și să transporte material pentru a construi un pot, cerându-le să 

calculeze, în același timp, greutatea ce trebuie pusă pe mașinuță astfel încât 

aceasta să se deplaseze 
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OMV PETROM S.A ÎN AJUTORUL EDUCAȚIEI PROFESIONALE  LA LEONIDA 
 

Prof. Damian Carmen  Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”Petroșani 
 

Profesori de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani au înscris școala în programul 

„Idei din Țara lui Andrei”, program susținut și implementat de către OMV PETROM S.A. 

Proiectul cu titlul „Mediul contează!” înscris în competiția de proiecte din cadrul domeniului 

educație profesională s-a clasat pe locul 9 din 177 și obține o finanțare de 6596 de euro din partea  

OMV PETROM S.A. 
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Scopul  proiectului  a fost  dotarea unui spațiu din incinta colegiului  cu echipament 

corespunzător  astfel încât să creăm un laborator pentru dobândirea competențelor practice necesare   

calificării de nivel 5 în domeniul tehnician laborant pentru protecția calității mediului,  în vederea 

inserției absolvenților pe piața muncii. 

Amenajarea spațiului destinat creării laboratorului de mediu, reparațiile și zugrăvirea clasei au 

fost făcute în perioada decembrie-ianuarie de către șase elevi din clasa a IX-a D de la școala 

profesională profilul construcții și lucrări publice.În perioada ianuarie-martie 2017 au fost făcute 

achizițiile echipamentelor și instrumentelor necesare practicii din laboratorul de mediu, laboratorul  

fiind inaugurat pe data de 2 martie 2017 în  prezența elevilor de la școala postliceală, a profesorilor , 

agenților economici precum și a reprezentanților media.  

În perioada martie-mai au fost implementate activități practice cu elevii (de recoltare a 

probelor de aer, apă, sol, , de identificare a poluanților existenți în mediu,de prognozare a dispersiei 

acestora) , precum și ore practice demonstrative la  laboratoarele partenerilor-INSEMEX  și la 

Universitatea din Petroșani. 

 Beneficiarii direcți ai  proiectului sunt elevii școlii postliceale care beneficiază de 

echipamentul cu care va fi dotat laboratorul de mediu în așa fel încât vor dobândi cu adevărat 

competențele  practice necesare unui tehnician ecolog.  

Echipa de proiect a diseminat proiectul pe situl școlii, în ziarele locale astfel încât va crește  

interesul comunității vizavi de școala noastră. În urma lecțiilor vizită desfășurate la firmele de profil 

din zonă, elevii școlii noastre se  familiarizează cu programul și sarcinile de serviciu ale unui 

tehnician laborant pentru protecția mediului, iar în urma desfășurării orelor practice demonstrative 

elevii vor avea ocazia să se afirme în fața angajatorilor, iar aceștia, la rândul lor vor putea eventual 

selecta viitori angajați. 

Se va asigura astfel dezvoltarea competențelor practice pentru elevi astfel încât aceștia să 

devină competitivi pe piața forței de muncă în raport cu cerințele angajatorilor și propriile lor 

aspirații. Laboratorul de mediu creat  va atrage mai mulți elevi pe această filieră tehnică iar în urma  

diseminării rezultatelor proiectului agenții economici vor înțelege oportunitățile și avantajele 

desfășurării de parteneriate  cu școala noastră așa încât laboratorul va putea  fi susținut atât prin 

fondurile  proprii școlii dar și de către agenți economici care vor avea interes ca absolvenții școlii 

postliceale cu calificarea de tehnician laborant mediu să fie bine pregătiți atunci când vor fi integrați 

pe piața muncii. Totodată, rezultatele acestui proiect vor constitui un exemplu de bune practici, 

creând astfel premisele altor parteneriate, chiar cu agenți economici din alte orașe. 
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UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII ÎN 

ACTIVITATEA DE CONSILIERE 
 

Profesor Avram Georgiana Monica - Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” 

Petroșani 
 

Schimbările la care asistăm în viața de zi cu zi, fie că sunt de natură economică, tehnologică 

sau culturală vin deopotrivă cu părți bune și părți mai dificile, dar invariabil ele implică nevoia de 

adaptare. Consilierea și orientarea sunt domenii care prin excelență își asumă facilitarea tranziției 

oamenilor între diferite stadii educaționale și de muncă și sprijinirea lor în a se adapta noilor 

realități.  Înainte de a-și ajuta clienții să-și gestioneze evoluția socială, consilierea trebuie să 

reflecteze asupra propriei relații cu realitatea adusă de noile tehnologii. Introducerea TIC în 

consiliere a căpătat foarte repede un aer de inevitabilitate, majoritatea practicienilor și cercetătorilor 

din domeniu susținând puternic acest fenomen. Beneficiile incontestabile aduse de noile tehnologii 

au fost dublate de apariția unor probleme adesea insidioase, precum accesul limitat al anumitor 

categorii sociale și uzura morală a tehnicii. De aici a apărut o nevoie stringentă de asumare activă 

din partea factorilor de decizie a procesului de inserare a tehnologiei informației şi a comunicării în 

consiliere.  

Ultimele două decenii au transformat tehnologia informației și comunicării (TIC) dintr-un 

produs destinat unui număr restrâns de indivizi, datorită costurilor ridicate de achiziție și a 

dimensiunilor relativ mari, într-un instrument omniprezent în viața profesională și personală a 

oamenilor. Avantajele TIC nu sunt deloc neglijabile, fapt care a atras răspândirea rapidă în activități 

educaționale, fie ele formale sau non-formale.  Educația s-a folosit de oportunitatea oferită de TIC 

pentru a-și regândi modalitatea de furnizare a conținuturilor educaționale într-o manieră care să 

îmbunătățească performanțele elevilor fără costuri excesive pentru sistem.  Managementul 

beneficiarilor serviciilor educative poate fi îmbunătățit prin crearea de instrumente care să 

urmărească progresele obținute atât de fiecare individ în parte, cât și de grupuri mai mari. Indiferent 

că vorbim de grupuri care există în realitate (ex. o clasă de elevi) sau  de unele construite în mod 

convențional (ex. elevi din mediul rural), bazele de date și instrumentele de procesare a informației 

ne permit să urmărim cu ușurință dinamicele apărute și să intervenim în caz că am considera 

oportun să aducem o schimbare. Unul dintre cele mai vizibile beneficii pe care le aduce TIC este 

accesibilitatea informației. Creatorul informației este liber să limiteze răspândirea ei către anumite 

grupuri, dar de asemenea are la dispoziție instrumente prin care să o propage către persoane 

potențial interesate.  Pentru consilier, TIC permite urmărirea parcursului și a progreselor fiecărui 
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client și îi oferă posibilitatea de a furniza informațiile pertinente la momentul potrivit. În măsura în 

care interacțiunea clientului cu diversele instrumente TIC poate fi anticipată, ele pot fi adaptate să 

ofere informații și servicii bine țintite.  Prin intermediul noilor tehnologii se urmărește și 

promovarea autonomiei clienților, care sunt încurajați să se folosească de instrumentele puse la 

dispoziție pentru a-și planifica și monitoriza parcursul educațional și de carieră. Instrumentele TIC 

favorizează construirea unor practici bazate pe probe și feedback, fapt ce este de natură să crească 

nivelul serviciilor educaționale prin introducerea unui „cerc al calității” (proiectare, implementare, 

evaluare şi revizuirea activităților). Prin aceste instrumente, consilierul dobândește controlul 

întregului proces pe care îl gestionează și poate interveni asupra fiecărei părți a lui pentru a-l 

îmbunătății și a-l face mai accesibil clienților.  

Un studiu asupra nevoilor de formare ale consilierilor școlari  indică o serie de bariere 

individuale și instituționale în calea integrării instrumentelor TIC în activitatea de consiliere.  În ce 

privește practica, se constată că majoritatea consilierilor școlari utilizează foarte rar instrumente 

TIC în procesul de consiliere a carierei (educațională sau profesională), marea parte a activităților 

de consiliere desfășurându-se în cadrul unor sesiuni fată-în-fată individuale sau de grup, sau în 

cadrul orelor din Aria curriculară Consiliere şi orientare. În plus, oportunitățile de dezvoltare a 

competențelor specifice de integrare TIC în consiliere sunt limitate (ex. participarea în rețele online 

ale profesioniștilor). Faptul că majoritatea practicienilor din România nu beneficiază de formare 

inițială sau continuă relevantă în utilizarea TIC în consiliere conduce la riscul de a rămâne în urma 

recentelor dezvoltări tehnologice și de a nu răspunde adecvat așteptărilor noii generații de clienți.  

Aceeași analiză indică faptul că practicienii au nevoie de formare specifică pentru dezvoltarea 

diferitelor elemente care compun competențele de utilizare TIC in consiliere în special pentru 

integrarea noilor tehnologii (utilizarea rețelelor sociale, portofoliilor electronice, platforme de e-

learning). În plus se indică un nivel înalt al încrederii practicienilor în utilizarea TIC în activitatea 

curentă și în special a noilor instrumente de tip web. Rămâne însă o discrepanță majoră între 

percepțiile practicienilor și ale clienților în ce privește rolul și utilizarea TIC. În timp ce tinerii 

utilizează pe scară largă TIC, mulți dintre consilieri încă nu valorifică în suficientă măsură 

potențialul noilor tehnologii, apărând riscul ca numărul elevilor care apelează la aceste servicii să se 

diminueze. Cercetări asupra beneficiilor aduse de noile tehnologii de tip web  în serviciile de 

consiliere  arată faptul că există un potențial deosebit de fertilizare a domeniului consilierii prin 

aplicarea principiilor web de organizare a interacțiunilor sociale și educaționale. Printre aceste 

principii se numără: experiența colectivă a clientelor, valorificarea interacțiunilor informale, 

tehnicile de clasificare  care reprezintă mai bine interesele individului și ale comunității spre 
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deosebire de clasificările de tip taxonomic, sporirea interacțiunii prin tehnicile de semnalare a 

prezentei online, încrederea în membrii comunității, inteligenta colectivă - influențarea rezultatelor 

căutării de către rețea, posibilitatea recombinării conținuturilor, participarea auto-organizatoare etc.  

În ce privește accesul la utilizarea noilor tehnologii, un studiu asupra implementării TIC în sistemul 

de învățământ realizat în 2014 confirmă faptul că elevii nu doar posedă bune abilități de utilizare a 

TIC, dar și că aceștia au început deja să utilizeze TIC în afara programului școlar pentru pregătirea 

temelor școlare: pentru proiecte; pentru realizarea de publicații școlare; pentru activități competitive 

și pentru activități de colaborare la distanță cu alte școli . Ca și în alte țâri unde diviziunea digitală 

este cauzată mai degrabă de factori culturali, educaționali și de nivelul competențelor, decât de 

accesul la Internet, și în România după cum arată un raport recent al UE  există un acces crescut la 

TIC pentru elevi, inclusiv pentru cei rezidenți în zone defavorizate. Complexitatea procesului de 

adaptare a propriului serviciu de consiliere la nevoile clientelor prin integrarea noilor tehnologii este 

cu atât mai dificilă cu cât profilul și experiența clienților cu aceste tehnologii sunt foarte diferite. 

Consilierul trebuie să țină cont de nevoile specifice ale diferitelor categorii de beneficiari ai 

propriilor servicii- elevi, părinți și profesori cu diferite percepții asupra tehnologiei. 

 

Bibliografie 

 

Botnariuc, P. Competenţele informatice ale practicienilor în consiliere. în Revista de pedagogie. An 

LVII Nr. 1-3/2009, Bucureşti: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009 

Jigău, M. (et al.) Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici, Bucureşti: Editura Afir., 

2006 

*** Ariadne – Ghid orientarea prin web. Bucureşti: Mentor, 2002 

Iacob, M. Virtual Guidance. În: Revista de Pedagogie. Bucureşti: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

2010. 

http://www.business24.ro/microsoft/stiri-microsoft/drogul-email-ului-40-de-anide-dependenta-

1492046) 

 

 

 

 

http://www.business24.ro/microsoft/stiri-microsoft/drogul-email-ului-40-de-anide-dependenta-1492046
http://www.business24.ro/microsoft/stiri-microsoft/drogul-email-ului-40-de-anide-dependenta-1492046


Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

47 

 

EDUCAŢIA ROMÂNEASCǍ ÎN CONTEXT EUROPEAN 
 

             Prof.Înv.Primar Herbei Corina Elena Școala Gimnazială I.D. Sîrbu Petrila 
 

Şcoala româneascǎ se aflǎ se aflǎ într-un efort continuu  de schimbare şi adaptare la cerinţele 

europene.Pornind de la o cugetare  care aratǎ cǎ ,,mun ca învǎţǎtorului are efect asupra eternitǎţii  şi 

nu se poate spune niciodatǎ  unde se opreşte influenţa sa “,deducem sarcina importantǎ pe care o 

avem în calitate de  educatori,atunci cǎnd strǎbatem drum lung  şi nu lipsit de obstacole  al formǎrii 

scolarului . 

Învǎţǎmântul românesc se aflǎ în plin proces de reformǎ,de transformare şi 

modernizare,proces datorat evoluţiilor care au avut şi au loc în societatea româneascǎ şi inmpus de 

necesitatea alinierii la standardele Uniunii Europene. 

Produsele viitorului vor încorpora o intensǎ componentǎintelectualǎ,de gândire şi creaţie,în 

acord cu exigenţele societǎţii informaţionale,cultural-intensive.Investiţia în educaţie şi în formarea 

oamenilor este cea mai rentabilǎ pentru dezvoltarea unei societǎţii pe termen lung.De aceea 

,instituţiile de învǎţǎmânt şi educaţie ,precum şi cele de cercetare ştiinţificǎ  sunt privite ca instituţii 

strategice pentru destinul naţional. 

Educaţia este cea care trebuie să facă o lume mai bună, mai dreaptă, mai iubitoare, în care 

valorile tradiţionale, universale, existenţiale să respecte invariabil cultura, tradiţiile şi dorinţele 

naţiunilor şi ale fiecărui individ, folosind aceasta pentru propria dezvoltare şi propria devenire. 

Educaţia trebuie să răspundă în mod egal necesităţilor tuturor indivizilor implicaţi în proces; 

educaţia trebuie să fie aptă să ia la cunoştinţă de drepturile fiecărui individ şi să încurajeze respectul 

reciproc între indivizi, între grupuri etnice şi culturale. 

Complexitatea crescândǎ a problematicii lumii contemporane, solicitǎrile şi provocǎrile 

acesteia, pe de o parte şi virtuţiile şi resursele exceptionale ale educaţiei, pe de altǎ parte au condus 

la regândiri,reconsiderǎri şi redimensionǎri în sfera conceptualǎ,teoreticǎ şi cea acţionalǎ,practicǎ a 

educatiei ,începând cu  revizuirea completǎ a noţiunii tradiţionale de ,,educaţie”.Interdependenţa 

dintre dezvoltarea societǎţii şi progresul în educaţie  a determinat şi determinǎ configurarea şi 

reconfigurarea permanentǎ de paradigme educaţionale,valorizate la nivel macro şi micro nivel. 

Schimbǎrile din sistemul de educaţie vor avea efecte în toate componentele societǎţii,fiind 

pârghia hotǎrâtoare pentru trecerea la un nou tip de societate.Oamenii sunt chemaţi sǎ înveţe 

permanent ,sǎ înveţe sǎ-şi amelioreze prin forţe proprii condiţile de viaţǎ,sǎ-şi proiecteze viitorul cu 

luciditate şi îndrǎznealǎ. 
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Ţinǎnd cond de faptul cǎ educaţia e recunoscutǎ prin Constituţie ca prioritate naţionalǎ 

şi,luǎnd în considerare principatele coordonate ale Planului Naţional de Dezvoltare ,În noua etapǎ a 

reformei educaţionale se au în vedere urmǎtoarele obiective prioritare:-creşterea calitǎţii actului 

educaţional,ca bazǎ a realizǎriisocietǎţii in România 

                -asigurarea pregǎtirii resurselor umane prin învǎţǎmântul preuniversitar şi prin  

învǎţǎreapermanentǎ 

                -dezvoltarea personalǎ a elevilor din perspectiva învǎţǎrii permanente 

                -dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participǎriicetǎţenilor la programele de 

dezvoltare economicǎ şi socialǎa comunitǎţii locale. 

Performanţele noastre vor fi determinate,în primul rǎnd de competenţa şi pregǎtirea 

oamenilor, de felul lor de a munci, de capacitatea structurilor instituţionale de a valorifica eficient 

acest potenţial. Educaţia este factorul strategical dezvoltǎrii de perspectivǎ şi ea priveşte modelarea 

multidimensionalǎ şi anticipativǎ a factorului uman. 

Pentru ca societatea româneascǎ sǎ devinǎ o societate educaţionalǎ,în sensul definit UE ,este 

necesar sǎ avem în vedere educaţia ca  prioritate naţionalǎ,educaţia adultilor şi învǎţarea 

permanentǎ,coordonarea instituţionalǎşi politicǎ 

Direcţiile de acţiune pentru asigurarea educaţiei permanente şi construirea societǎţii 

educaţionale sunt: 

             -susţinerea adecvatǎ a sistemului educaţional (resurse financiare,sprijin politic,susţinere 

publicǎ); 

             -definirea cadrului legislativ pentru educaţia permanentǎ şi educaţia adulţilor; 

             -diversificarea şi extinderea  ofertei de educaţie permanentǎ; 

             -încluderea educaţiei şi formǎrii ca o componentǎ necesarǎ în toate programele de 

dezvoltare pe ansamblul economiei şi pe ramurile acesteia ; 

           -coordonarea instituţionalǎ a principalilor actori ai programelor educaţionale(instituţiile 

publice şi societatea civilǎ,instituţiile politice,partenerii siciali,centre de inovareşi dezvoltare); 

            -coordonarea programelor cu finanţare externǎ,astfel încât sǎ se evite 

paralelismele,segmentarea pe proiecte nesemnificative,dezacordurile metodologice şi dependenţa 

excesivǎde resursele externe. 

Pentru integrarea europeanǎ a învǎţǎmântului românesc,educaţia necesitǎschimbǎri 

calitative,în conceperea şi desfǎşurarea ei,astfel încâat sǎ se asigure întrepǎtrunderea instrucţiei 

şcolare(universitare)cu instrucţia postşcolarǎ (postuniversitarǎ),aceasta a doua fiind strânslegatǎ de 
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ceea ce se defineşte ca educaţia adulţilor, ,,într-un proces educaţional,continuu,unitar,,de educaţia 

permanentǎ.    

Proiectele europene  urmăresc desfăşurarea unor activităţi care  permit o mai bună informare a 

copiilor despre membrii U.E., determinând diferite unităţi de învăţământ să lucreze împreună, ca 

parteneri, iar pe copii îi ajută să colaboreze unii cu alţii,  dându-le posibilitatea să-şi exprime 

părerile şi speranţele pentru viitor. Activitatea în cadrul acestor proiecte are o valoare pedagogică 

deosebită, deoarece contribue la dezvoltarea   comunicării, a încrederii, a înţelegerii, a solidarităţii şi 

a toleranţei reciproce, facilitând accesul liber la educaţie şi la exprimare  a copiilor şi tinerilor prin 

intermediul activităţilor multiculturale şi educative în spiritul respectului faţă de diversitate. 

Gândite ca o acţiune  de implicare a copiilor în problemele UE, proiectele ne oferă resurse 

informative, platforme de contacte internaţionale, sugestii pentru activităţi ce se pot desfăşura sub 

egida lor. 

Grădiniţa este o societate mică, un loc unde se poate practica educaţia europeană, un loc unde 

trebuie să se asigure nu numai un bagaj sporit de cunoştinţe, dar şi formarea unor mentalităţi noi, 

europene. 

Deşi rezultatele nu sunt vizibile imediat, important este ca demersul nostru să aibă 

continuitate pe tot parcursul şcolarităţii, astfel încât, peste ani, copiii noştri să poată fi cetăţeni 

adevăraţi, capabili să înţeleagă schimbările şi să ia decizii înţelepte, adaptându-şi comportamentul 

în beneficiul colectiv şi public.         

BIBLIOGRAFIE: 

                      1.***, Didactica Nova, Nr. 4-5-6, anul II, Craiova, 2006 

             2. Manolescu Marin, Evaluarea şcolarǎ, Bucureşti, Meteor Press, 2004. 

 

 

 

NOI VALENȚE EDUCATIVE IN CONTEXT EUROPEAN 
 

Prof. Marchidan Minodora Școala Gimnazială I.D. Sîrbu Petrila 
 

Motto : "Dacă te gândeşti la ziua ce va urma, ia-ţi de mâncare. Dacă te gândeşti la anul care va 

urma, plantează un copac. Dacă te gândeşti la secolul ce va urma, educă copiii!"  

 

http://ask.famouswhy.ro/add_question.php?elem_id=noi_valente_educative_in_context_european&elem=Noi%20valente%20educative%20in%20context%20european&tip=articole
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Învăţământul românesc capătă noi valenţe în condiţiile impuse de reforma cu deschidere 

europeană.În societatea contemporană, dinamică şi mereu în transformare, cu schimbări rapide şi 

efecte imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, iar concepţia de 

educaţie regândită şi modernizată. Au apărut noi educaţii ca: educaţia civică, educaţia morală şi 

religioasă, educaţia estetică, educaţia pentru pace şi cooperare etc. 

Menirea noastră ca dascăli este nobilă, dar şi grea. Omul needucat nu este în stare sa pat rundă 

în resorturile intime ale existenţei sale biologice şi nu poate admite răspunderile faţă de viaţa 

prezentă şi viitoare.De aceea este bine să-i motivăm mereu pe elevi, reamintindu-le un vechi 

proverb chinezesc: "Dacă te gândeşti la ziua ce va urma, ia-ţi de mâncare. Dacă te gândeşti la anul 

care va urma, plantează un copac. Dacă te gândeşti la secolul ce va urma, educă copiii!"  

Din perspectiva aderării României la U.E., educaţia şi învăţământul se află în faţa unei mari 

provocări: creşterea importanţei acordate disciplinelor ştiinţifice şi tehnice prin revizuiri generale 

ale conţinuturilor, stabilirea unor legături mai strânse cu viaţa, pentru integrarea într-un spaţiu al 

ştiinţei şi cercetării europene. Pentru a sublinia importanţa pe care România o acordă integrării în 

U.E., la 28 ianuarie 2005, la Bucureşti, a fost inaugurat "Anul european al cetăţeniei prin educaţie." 

Fiecare disciplină de studiu trebuie să implementeze în conştiinţa elevilor dorinţa "de a trăi şi învăţa 

în democraţie" pentru ca să se realizeze dialogul intercultural şi comunitar în societatea românească 

actuală. 

Conştientizarea complicaţiei vârstei adolescenţei face ca astăzi tineretul să fie una din temele 

majore ale anexietăţii sociale, impunând conţinuturi educaţionale curriculare şi mai ales 

extracurriculare. 

Democratizarea relaţiilor sociale în contextul european actual determină şcoala să perceapă 

elevul ca pe un individ cu drepturi, care trebuie protejat în virtutea vulnerabilităţii sale. 

Colaborarea între cadrele didactice de diferite specialităţi permite un parteneriat eficace între şcoală 

şi comunitatea locală, având drept scop educaţia bazată pe cunoaştere şi adevăr, creşterea încrederii 

membrilor societăţii în faţa educativă a şcolii. 

Lumea contemporană, fragmentată economic şi politic, cultural şi religios are două 

alternative: 

1. coexistenţa paşnică prin colaborare şi cooperare în temeiul solidarizării pentru atingerea 

scopurilor comune: bunăstare, pace etc. 

2. stabilirea unor relaţii armonioase în cadrul comunităţilor din U.E. În căutarea forţelor capabile să 

favorizeze coeziunea şi identitatea U.E., problema rolului public al religiei europene este deosebit 

de importantă. 
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Pluralismul religios, reprezentat de confesiuni şi religii ce se deosebesc filosofic, dogmatic şi 

liturgic, dar care au şi elemente comune: credinţa în Dumnezeu, nemurirea sufletului, 

perfectibilitatea fiinţei umane prin valorile sacre, contribuie la climatul de pace din lume prin 

toleranţă religioasă. 

Realizarea în şcoală a unei culturi sau a unei conduite religioase a elevilor este posibilă şi 

necesară. Formarea tinerilor prin sistemul de învăţământ se cere a fi multidirecţională şi polivalentă. 

Cum şcoala pregăteşte sistematic individul în perspectivă intelectuală, morală, civică, estetică, 

igienică etc., componenta religioasă se adaugă acestora în mod firesc, organic, urmărindu-se 

complementaritatea şi continuitatea de ordin instructiv şi formativ. Contează ca aceste laturi ale 

educaţiei să fie vizate nu în chip concurenţial, ci ca un demers educaţional global, integrator, 

realizat cu profesionalism şi responsabilitate de către întreg personalul didactic. 

Într-o perioadă de disoluţie a reperelor morale, educaţia religioasă poate aduce un suflu nou în 

ceea ce priveşte aspectele relaţionale, comportamentale la nivel individual sau social. Morala de tip 

religios poate umple un gol sau ne poate ajuta să depăşim anumite sincope de orientare existenţială. 

Valorile religioase au virtutea de a aduce oamenii laolaltă, de a crea legături durabile, de a 

solidariza şi cimenta unitatea grupală, comunitară. Identitatea unei comunităţi se exprimă şi prin 

îmbrăţişarea unor valori religioase comune ce sunt adoptate şi exprimate în mod liber. 

Relaţia dintre religie şi educaţie se actualizează diferit, de la ţară la ţară, politicile şcolare puse în 

act reglementând prezenţa şi ponderea educaţiei religioase în programele şcolare. O analiză 

comparativă, între diferitele politici şcolare europene, poate conduce la o serie de concluzii: 

- în multe ţări europene (mai puţin Franţa), educaţia religioasă este inclusă în curriculum şcolar, 

punându-se accent mai ales pe elementele valorice şi pe reverberaţiile acestora în dezvoltarea 

personalităţii; 

- religia are un caracter obligatoriu şi nu este percepută, prin maniera în care se predă, ca fiind 

contrară libertăţilor şi drepturilor cetăţeneşti; 

- educaţia religioasă apare de cele mai multe ori alături de educaţia morală, fiind predate într-un 

mod comun sau separat. 

Educaţia pentru toleranţă religioasă deschide perspectiva formării omului din mileniul III, ea având 

ca obiective: 

- asimilarea cunoştinţelor referitoare la alte confesiuni şi religii; 

- cunoaşterea specificului doctrinar şi liturgic al altor confesiuni;  

- formarea culturii necreştine şi consolidarea culturii creştine;  

- susţinerea şi respectarea căsătoriilor mixte. 
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Din acest motiv consolidarea conştiinţei şi conduitei tolerante se bazează pe familie, şcoală, 

biserică, asociaţii religioase, mass-media, internet etc. 

Apartenenţa oamenilor la spaţiile culturale, lingvistice, religioase diferite este şi trebuie să fie 

mobilul înţelegerii şi colaborării pentru triumful păcii în lume. 

Procesul educativ trebuie conceput astfel încât elevii să preţuiască propria moştenire 

naţională, să primească contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la civilizaţia modernă, pregătind 

profesorii şi elevii să înţeleagă valoarea diversităţii caracterelor şi a independenţei de spirit. 
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CONCEPŢIA ACTUALĂ ASUPRA CONŢINUTULUI SPECIFIC AL PROFESIEI 

DIDACTICE  
 

Prof. GÎRJOB ELENA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.G.DUCA” PETROŞANI 
 

 A fi profesor înseamnă un risc asumat. Și asta deoarece pregatirea pentru a preda, pentru a-i 

învața pe alții cum să învețe este o operă niciodată încheiată și care implică multă răbdare, multe 

momente de incertitudine, de descurajare și multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate 

nici cantitiv și nici imediat. Totuși,  la capatul acestui drum te pot aștepta multe bucurii și satisfacții. 

Competența didactică este operaționalizată într-un număr de cinci competențe specifice: 

 Competența cognitivă, care cuprinde abilitățile intelectuale și cunoștințele așteptate din 

partea unui profesor; 
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 Competența afectivă, definită prin atitudinile așteptate din partea profesorului și considerată 

a fi specifică profesiunii didactice, fiind și cel mai greu de obținut; 

 Competența exploratorie, care vizează nivelul practicii pedagogice și oferă ocazia viitorilor 

profesori de a-și exersa abilitățile didactice; 

 Competența legată de performanță, prin care profesorii dovedesc nu numai că știu, dar și că 

pot utiliza ceea ce știu; 

 Competența de a produce modificări observabile ale elevilor în urma relației pedagogice. 

 Poate că ar fi benefic pentru învățământul românesc să investească mai mult în resursa 

umană, în pregătirea viitorilor profesori. O pregătire pedagogică nu doar științifică va aduce un plus 

de valoare educaţiei. Este bine cunoscut faptul că un bun fizician, dar care nu cunoaște pedagogia 

nu poate învăța elevii legile fizicii. 

Standardele profesiei didactice reprezintă un ansamblu de așteptari și cerințe, explicit 

formulate, referitoare la cunoștințele, abilitățile și mentalitățile pe care trebuie să le probeze un 

profesor în activitatea sa cu elevii, pentru a se considera că își  îndeplinește îndatoririle profesionale 

la un nivel calitativ acceptat de societate. 

 Este bine de știut că  standardele profesionale asigură: 

 Crearea  premiselor acordării unor șanse egale, tuturor copiilor, de a primi o educație de 

calitate din partea unor profesori pregătiți după aceleași standarde profesionale. 

 Regândirea conținuturilor și a formelor pregătirii inițiale și continue a profesorilor. 

 Posibilitatea pregătirii unei categorii speciale de profesori-evaluatori, antrenați în aprecierea 

calității prestației didactice a colegilor lor, cu scopul de a-i ajuta să se perfecționeze 

profesional. 

 Definirea mai clară a unor roluri și responsabilități în sistem, ceea ce va avea efecte în 

perfecționarea sistemului de educație în general. 

 La baza elaborării acestor standarde stau următoarele principii care „exprimă concepţia 

actuală asupra conţinutului specific al profesiei didactice şi asupra calităţilor unui bun profesor” 

(Gliga, L., 2002, p.75) 

 Cadrul didactic este un bun cunoscător al domeniului şi al didacticii disciplinei pe care o 

predă. 

 Cadrul didactic cunoaşte elevul şi îl asistă în propria-i dezvoltare 

 Cadrul didactic are o atitudine reflexivă 

 Cadrul didactic este promotor al unui sistem de valori în concordanţă cu idealul educaţional. 
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Important de reținut este faptul că de pregătirea profesorilor, de standardele profesionale pe 

care trebuie să le atingă, de principiile pe care trebuie să le respecte depinde calitatea 

învățământului românesc, depinde viitorul unei națiuni. 

Procesul de formare a cadrelor didactice din România cuprinde două etape: pregătirea iniţială 

(în timpul studiilor din şcolile normale, colegii, universităţi) şi pregătirea continuă (perfecţionarea 

din timpul profesării). Pregătirea iniţială vizează introducerea viitorului cadru didactic, prin 

activităţi teoretice şi practice specifice, în universul profesional pentru care acesta se formează. 

Pregătirea continuă se referă la actualizările şi specializările de ordin teoretic, metodic şi practic, 

printr-o serie de activităţi de formare în timpul exerciţiului profesional. 

Perfecţionarea vizează starea profesională actuală. Perfecționare profesională a profesorului 

este necesară, ca în toate profesiile, datorită potențialelor pierderi cognitive. Numai print-o 

reactualizare și perfecționare sistematică și constată a pregătirii profesionale la un nivel înalt de 

performanță,printr-o formare continuă se poate evita ceea ce se numește plafonare profesională, 

rutină, pregătire slabă sau mediocră. 

Pregătirea iniţială a viitoarelor cadre didactice în universitate se realizează prin intermediul 

Departamentului pentru pregătirea personalului didactic (pregătirea pedagogică, psihologică şi 

metodică a studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior care optează pentru profesiunea de 

cadru didactic). 

Calităţile  care  se  cer  oricărui  profesionist  derivă  din  esenţa  activităţii  lui, din  ceea  ce  

cere  societatea  de  la  un  asemenea  profesionist. O  calitate  care-l  caracterizează  pe  profesor  

este  dragostea  faţă  de  copii. Cine  iubeşte  copiii  şi  ştie  să  şi-i  apropie  găseşte  mai  uşor  

drumul  spre  inima  lor  şi-i  poate  influenţa  mai  profund.. Dascălul  care-şi  iubeşte  elevii  are  o  

atitudine  atentă, caldă, delicată  faţă  de  fiecare  dintre  ei, este  sensibil  la  toate  succesele  şi  

insuccesele  lor, dar  dragostea  faţă  de  copii  nu  trebuie  să  capete  forma  sentimentalismului  

dulceag. Ea  trebuie  să  fie  o  dragoste  exigentă, să  îmbine blândeţea  cu  severitatea. 

Un  cadru  didactic  trebuie  să  aibă, o bună  pregătire  de  specialitate,  trăsături pozitive de 

caracter, să iubească copiii și să le îndrume pașii pe întregul parcurs educațional. Profesorul este un 

actor care își asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui: 

leader, manager,consilier, model, creator, moderator,expert al actului educativ. 
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INCLUZIUNEA ŞI CONDUITA INTERCULTURALĂ ÎN ŞCOALĂ 
 

Prof. înv. primar Băcăian Liliana Ana - Şcoala Gimnazială „I.G.Duca” Petroşani 
 

Moto  

„… În livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu, [...] toate 

aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli minţi mai agere 

sau mai încete? De ce nu le-am ajuta? Pierdem timp, dar câştigăm satisfacţie şi respect... ”    

Comenius 

Plecând de la considerentul că toţi copiii trebuie să aibă şanse egale de a frecventa aceeaşi 

şcoală şi de a învăţa împreună cu semenii lor indiferent de capacităţile lor intelectuale sau fizice, de 

apartenenţa lor culturală, socială, etnică, rasială, religioasă, educaţia incluzivă presupune extinderea 

misiunii instituţiei de învăţământ de a satisface nevoile unei mari diversităţi de copii din cadrul 

comunităţii. 

În contextul educaţiei incluzive “…şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nici o 

deosebire privind condiţiile lor fizice, intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă 

natură.  Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, 

copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copiii aparţinând minorităţilor lingvistice, etnice sau 

culturale şi copiilor din alte zone sau grupuri dezavantajate sau marginalizate. (Declaraţia de la 

Salamanca şi Cadrul General de Acţiune al Nevoilor Speciale în Educaţie, paragraful 3). 

Şcoala este spaţiul învăţării pluralităţii culturale prin preţuirea diversităţii, a notei distincte 

aduse de cultura fiecărui actor social participant. Scopul acţiunii şcolii în optica interculturalităţii 

este educaţia pentru diversitate prin diversitate. 

Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea că nu există 

valori superioare sau inferioare; există valori specifice care nu trebuie judecate pornind de la criterii 

apriori etnocentriste, ci preţuite prin aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culturi cu care 
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vin în contact. În şcoală, direcţia concretă de aplicare a acestui principiu este moderarea orgoliului 

etnic al majorităţii şi întărirea încrederii în sine a minorităţii. 

Conduite interculturale 

 Deschiderea spre altul, spre străin, spre neobişnuit 

Această deschidere este dificilă, pentru că ne obligă să punem sub semnul întrebării 

încrederea în noi, propria noastră viziune despre lume. Dar această interogativitate constituie un 

prealabil indispensabil pentru capacitatea de a trăi experienţe noi. 

 Aptitudinea de a percepe ceea ce ne este străin 

Avem obiceiul de a “aranja” ceea ce este străin după grile de lectură ce ne sunt proprii, de a 

nu-l percepe pe celălalt decât prin modul nostru obişnuit de a simţi sau de a gândi. 

 Acceptarea celuilalt ca fiind “altul” 

Situaţiile ambivalente ne derutează, ne provoacă frica. Aceste trăiri pot constitui preambulul 

pentru acceptarea diferitului. 

 Aptitudinea favorabilă de a experimenta 

În linie generală, noi pretindem reţete, reguli bine fixate. Doar aşa ne simţim în siguranţă. 

Este posibil să ne apropiem de “altul” având curajul de a experimenta, explorând moduri 

existenţiale diferite. 

 Alungarea fricii faţă de “altul” 

Sentimentul de xenofobie face parte din zestrea cea mai veche pe care istoria ne-a transmis-

o. Această frică trebuie să dispară pentru a-l primi pe celălalt. 

Capacitatea de a pune în chestiune propriile norme 

Privirea spre altul este determinată de sistemul referenţial socio-cultural care ne fasonează 

comportamental. Cu cât ne dovedim mai incapabili să ne cunoaştem relativitatea propriului sistem 

de referinţă, cu atât rămânem orbi sau insensibili faţă de ceilalţi. 

 Neacceptarea utopiei “discursului comunicaţional egalitar” 

Când apar divergenţe de interese, nu trebuie să cedăm principiului după care cel mai tare îşi 

pune puterea la încercare în faţa celui mai slab. Dimpotrivă, trebuie continuată discuţia până când 

cele două părţi se regăsesc într-un proiect comun. 

Aptitudinea de a asuma conflictele 

Există două tipuri de conduite în cazul divergenţelor de interese: unul de a refuza să vezi 

realitatea, punând-o între paranteze şi altul de a transforma divergenţa în ostilitate. Conflictele 

trebuie asumate cu calm şi rezolvate într-o manieră productivă. 

 Capacitatea de a recunoaşte şi a relativiza propriile repere etno- şi sociocentriste 
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Aceasta nu înseamnă să-ţi renegi propriile tradiţii, ci să nu le transformi în ceva absolut. 

   Performanţa de a cuceri identităţi mai largi, de a dezvolta o loialitate de tip nou 

Nu trebuie să renunţăm la identitatea noastră, dar trebuie să accedem la alte tipuri de 

identităţi mai înglobante, precum cea de european, cetăţean al lumii etc. 

  Strategii şi forma de realizare a educaţiei interculturale 

Educaţia interculturală se poate articula pe toate disciplinele de învăţământ pentru că toate 

pot să invite la toleranţă, la respectarea drepturilor omului, la dezvoltare. 

Cadrele didactice trebuie să identifice acele obiective şi conţinuturi care pot promova 

interculturalitatea şi să identifice posibilităţile de valorificare a diversităţii culturale din clasa de 

elevi ca resursă în procesul didactic. 

 Educaţia interculturală la nivelul curriculum-ului la decizia şcolii este o cale oficială prin 

care se poate introduce în şcoala interculturală sub forma propunerii unor discipline opţionale care 

să promoveze valorile interculturale: interdependenţa, toleranţa, negocierea, cooperarea, empatia, 

nonviolenţa, depăşirea prejudecăţilor, egalitatea, demnitatea etc.) 

O metodă complexă de învăţare bazată pe pregătirea şi realizarea de către elevi a 

interviurilor şi valorificarea acestora la clasă este istoria orală. 

Exemple de teme pentru posibile proiecte: Jocuri ale copiilor; Tradiţii de sărbători; Folclorul 

numelor; Povestirile de familie; Legendele moderne; Eroi locali; Evenimente deosebite în 

comunitate; Poveşti referitoare la ocupaţii; Balade, cântece, dansuri; Mâncăruri tradiţionale etc. 

O altă posibilitate: Literatura pentru copii (studiul ei, în cadrul unui opţional, un aspect 

important în vederea egalizării şanselor reprezentându-l potenţialul de identificare a copilului cu 

personajele prezentate în literatură). Copilul nu se poate identifica cu un personaj complet străin de 

propria cultură. Modul în care sunt îmbrăcaţi cei prezentaţi în cărţi, îndeletnicirile lor casnice, 

ocupaţiile pe care le au, transmit un mesaj cu privire la locul copilului în societatea în care trăieşte. 

 Educaţia interculturală la nivelul activităţilor extracurriculare resupune organizarea unor 

activităţi care să implice comunitatea, activităţi în cadrul căruia participanţii să se cunoască mai 

bine, să coopereze şi să trăiască împreună diferite evenimente. 

Exemple: 

 Activităţi sportive; 

 Invitarea în şcoală sau în mediul educativ a unor persoane avizate din exterior; 

 Utilizarea bibliotecilor din şcoli, dotate cu lucrări prezentând drepturile omului şi 

libertăţi fundamentale accesibile diferitelor grupuri de vârstă, expuneri ale unor evenimente istorice 

sau contemporane, invitând la reflecţie asupra problemelor supraînarmării, rasismul şi excluderea 

minorităţilor etnice, naţionale sau religioase; 
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 Participarea la evenimentele culturale şi sărbătorile locale; 

 Antrenarea în activităţile muzicale şi corale. 

 Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, 

oriunde este posibil acest lucru, iar diferenţele care pot exista între ei sau dificultăţile în care se pot 

afla să nu mai aibă nici o importanţă.  De asemenea, cu ajutorul unui curriculum adecvat, al unei 

bune organizări, al unor tehnici de predare, al folosirii resurselor şi al unor parteneriate cu 

comunităţile lor se va crea un sistem de învăţământ de calitate. Trebuie să existe o susţinere 

continuă şi servicii necesare satisfacerii nevoilor speciale prezente în fiecare şcoală.” 

 Politica dominantă înainte de apariţia conceptului de incluziune era aceea de izolare şi 

segregare a elevilor care se confruntau cu orice fel de dificultate, politică influenţată de modelul 

medical şi de modelul deficienţei. Conceptul de incluziune a apărut prin anii '80-'90, o dată cu 

introducerea legislaţiei internaţionale, care a influenţat legislaţia natională în ansamblul ei.  

 Susţinerea conceptului incluziunii la nivel global se bazează pe principiul drepturilor omului 

care este cuprins în Declaraţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Omului (ONU 1948) şi 

Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului (ONU 1989). Conceptul a fost susţinut mai 

departe şi în Regulile Standard ale Naţiunilor Unite, privind Egalizarea şanselor pentru Persoanele 

cu Invalidităţi (ONU 1993), consolidat apoi în Declaraţia de la Salamanca (UNESCO 1994). În acea 

vreme, ideea conform căreia copiii au nevoi speciale a fost înlocuită cu convingerea că aceşti copii 

au drepturi, aceleaşi drepturi ca şi adulţii: drepturi civile şi politice, economice şi culturale 

(Declaraţia Drepturilor Copilului, UNICEF 1997).  

 Educaţia inclusivă încearcă să se adreseze nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, 

tinerilor şi adulţilor, concentrându-se în special asupra nevoilor celor vulnerabili la marginalizare şi 

excludere.  
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ADOLESCENŢA-VÂRSTA SCHIMBĂRILOR PROFUNDE 
 

Prof. Pruteanu Smaranda - Şcoala Gimnazială “I.G. Duca” Petroşani 
 

 

Adolescenţa este una din cele mai delicate perioade ale copilăriei, presarată cu o mulţime de 

schimbări şi experienţe noi pentru copil. Este vârsta marilor schimbări corporale, a primilor fluturi 

in stomac şi a experienţelor sexuale, dar si a marilor decizii legate de direcţia şi scopul propriei 

vieţi.  Este o perioadă grea pentru ca începe să se formeze personalitatea tânărului, care ajunge să se 

confrunte cu tot felul de probleme privind persoana lui, existenţa şi rolul lui printre ceilalţi oameni. 

La început apar probleme mici de care trec cu uşurinţă, dar pe parcurs apar şi probleme 

majore cu care se confruntă în fiecare zi. Una dintre acestea se referă la dorinţa fiecărui tânăr de a 

avea libertate. Aceasta este una din problemele majore ale fiecăruia deoarece în aceea perioadă a 

vieţii fiecare doreşte să se afirme, să încerce experienţe noi, să fie în centrul atenţiei, să fie tratat ca 

pe un om mare, să i se dea importanţă. După ce trece de şcoala generală, tânărul, în formare, intră 

într-un colectiv nou. Ia contact cu altă lume, cu alte concepţii, cu alte aspiraţii, este influenţat de tot 

felul de idei. Vârsta adolescenţei este cea în care omul este mai influenţabil ca oricând. 

Adolescenţa cuprinde două faze: 

 una timpurie între 10-11/13-14 ani, perioadă a transformărilor profunde fizice şi fiziologice, 

a unor conturări complicate a intereselor, aptitudinilor şi concepţiei morale a copilului; 

această perioadă se numeşte preadolescenţa sau pubertate. 

 a doua perioadă 13-14/17-18 ani este cea a adolescenţei propriu-zise ce se caracterizează 

printr-o echilibrare puternică, intimă a concepţiei despre lume şi viaţă, prin clarificarea şi 

intensificarea elaborării idealurilor omului, printr-o mare dezvoltare a laturii cognitive, 

afective şi voliţionale a personalităţii. 

Caracteristicile cele mai importante ale adolescenţei sunt: 

-dezvoltarea conştiinţei de sine; 

-afirmarea propriei personalităţi; 

-integrarea treptată în valorile vieţii. 

Dezvoltarea conştiinţei de sine 

Adolescenţa se manifestă prin autoreflectare, prin conştiinţa că existenţa proprie se deosebeşte 

substanţial de a celorlalţi oameni, reprezentând o valoare care trebuie preţuită şi 

respectată.Adolescentul încearcă, cu înfrigurare, să se cunoască şi să se autoevalueze în raport cu 

realizările sale şi ale altora. El se întreabă adeseori, ‘cine sunt eu?’, iar răspunsurile ce şi le dă se 
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bazează pe maturizarea intelectual-afectivă foarte evidentă pentru unii adolescenţi, chiar de la 16 

ani, iar pentru alţii la 18 ani. 

Conştiinţa de sine este un proces complex care include, pe de-o parte, raportarea subiectului la 

sine însuşi, la propriile trăiri, iar pe de altă parte, confruntarea acestora, compararea lor cu lumea în 

mijlocul căreia trăieşte. Cel mai înalt nivel al conştiinţei de sine este atins de elev atunci când el se 

poate privi ca subiect al activităţii sociale, ca membru al colectivului. Un factor de seamă al 

conştiinţei de sine îl constituie activitatea şcolară şi natura relaţiilor cu adulţii, aprecierile acestora 

faţă de calităţile şi munca adolescentului. 

O caracteristică a adolescenţei este şi proiectarea idealului în viitor; un aspect al acestei 

preocupări este interesul pentru profesia pe care o va îmbrăţişa,  determinându-l la reflecţie asupra 

vieţii sale interioare. Capacitatea de a se preocupa de propria persoană nu înseamnă însă fuga de 

societate. Caracteristica principală a adolescentului este un puternic impuls către acţiune. Acum 

dispar dorinţele vagi şi apar ţelurile bine conturate, visarea ia forme conştiente. 

Afirmarea propriei personalităţi 

Descrierea, oricât de schematică, a “portretului” adolescenţei nu poate ignora problema 

originalităţii ca atribut predilect al indivizilor care o traversează. Dorinţa de originalitate reprezintă, 

din punct de vedere psihologic, o caracteristică esenţială a adolescenţei, numită tendinţa afirmării de 

sine, tendinţa de afirmare a propriei personalităţi. 

Dorind să atragă atenţia asupra sa, adolescentul se consideră punctul central în jurul căruia 

trebuie să se petreacă toate evenimentele. Forţele proprii sunt considerate superioare faţă de ale 

celorlalţi oameni, opinie care decurge dintr-o insuficientă cunoaştere de sine. Acesta doreşte ca 

toate acţiunile sale să fie cunoscute şi apreciate de adult. 

Un mijloc curent de afirmare îl constituie aspectul exterior, adolescenţii căutând să se 

evidenţieze prin fizicul bine conformat, îmbrăcămintea care diferenţiază, care scoate în relief 

propria persoană. Vizibilă este şi o altă expresie a tentaţiei originalităţii în adolescenţă – limbajul 

“colorat”, presărat cu expresii “căutate”, cu neologisme şi arhaisme. Adolescentul îşi alege cu grijă 

cuvintele, utilizează din abundenţă citate şi expresii celebre, maxime şi cugetări savante despre care 

insinuează că i-ar aparţine. În privinţa limbajului, adolescenţei îi este proprie şi tendinţa de 

ermetizare a acestuia, de folosire a unei vorbiri “cifrate”, şi anume, a unei vorbiri populate de 

expresii argotice. De obicei, circulaţia acestui fel de limbaj are loc în cadre restrânse, în grupuri 

spontan constituite şi combaterea acestui fenomen necesită eforturi educative prelungite.În strânsă 

legătură cu limbajul, tentaţia originalităţii se exprimă şi în corespondenţa adolescenţilor, 

caracterizată prin aceeaşi “ploaie” de citate, prezentă în limbajul lor. 
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Dominantă pentru tentaţia originalităţii la această vârstă este prezenţa spiritului de 

contradicţie. În special discuţiile dintre adulţi, la care iau parte şi adolescenţii, ajung repede să fie 

monopolizate de întrebările iscoditoare ale acestora din urmă, de afirmarea spiritului lor de 

contradicţie. Nu de puţine ori, adolescentul se contrapune în discuţie chiar când e conştient de faptul 

că nu are dreptate. El e mobilizat atunci de aceeaşi statornică tentaţie de a atrage atenţia asupra sa, 

de a se afirma, de a fi luat în seamă. 

Adolescenţii manifestă tendinţa de a se afirma nu numai individual ci şi în grup: vor să 

activeze, să se distreze împreună. Ei sunt atraşi şi de viaţa politică; în politică adolescentul vede o 

înaltă activitate socială. 

Integrarea socială 

Esenţa integrării sociale constă în ataşamentul din ce în ce mai conştient şi mai activ la grupul 

căruia îi aparţine (clasă, şcoală, marele organism social). Cu cât înaintează în vârstă, cu atât el este 

mai obiectiv în judecăţile sale, aprecierile efectuându-se în funcţie de criteriile sociale pe care şi le-a 

însuşit. Dorinţa de a cunoaşte valorile sociale şi culturale se manifestă riguros şi tenace. Integrarea 

adolescenţilor în aceste valori ale colectivităţii contribuie la formarea concepţiei despre lume şi 

viaţă. 

Datorită experienţei de viaţă limitată şi a lipsei unor criterii de autoapreciere corectă, 

adolescenţii au nevoie de consiliere şi îndrumare discretă, fiind sprijiniţi să-şi formeze idealul de 

viaţă, să-şi perfecţioneze judecăţile morale şi să-şi ridice nivelul conştiinţei şi al conduitei morale. 

Tinând cont de toate acestea putem afirma că tinerii, și anume adolescenții , reprezintă un 

subiect sensibil, deoarece adolescența este vârsta incertitudinii , a descoperirii, a luptei interioare cu 

sentimentele contradictorii. Este vârsta la care tinerii au nevoie de susținere, de sfaturi și ajutor, mai 

ales din partea părinților și a prietenilor. 

Problemele cu care ei se confruntă sunt numeroase ( drogurile , țigările , HIV-ul ). Trebuie să 

mentionăm de asemenea, alcoolul , anturajul si conflictul între generații. 

Drogurile , tigările , alcoolul reprezintă pentru unii tineri , posibilitatea de a scăpa de realitate 

și de diversele probleme cu care ei se confruntă în fiecare zi. Consumul de alcool face parte din 

tentațiile care îi „bântuie” pe tineri la un moment dat pentru a demonstra celorlalţi că sunt puternici 

sau pentru a face față incertitudinilor și preocupărilor vieții. Acest lucru depinde foarte mult de 

anturajul și regulile care se impun membrilor săi . 

Problemele sau aspectele emoționale , interioare , sunt de asemenea, motivul principal din 

cauza cărora tinerii recurg la droguri , țigări și la alte astfel de vicii , care pot duce la diverse boli , 

dintre care cea mai gravă este HIV-ul. Acesta este momentul critic la care părinții , profesorii sau 
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prietenii trebuie să intervină pentru a-i ajuta , sprijini , asculta , dar fără să-i judece – acest ultim 

aspect fiind cel mai important. 

Toate schimbările care au loc la nivel emoțional : sentimentele contradictorii , așteptările lor 

reprezintă o luptă cu inconștientul, în care tinerii se simt puternici și neajutorați în același timp. 

Trebuie să știm cum să vorbim cu un adolescent , să îl facem să se simtă iubit, recompensat și 

încurajat după orice succes sau orice reușit, și, cel mai important , să discutăm cu el despre orice 

subiect care îl neliniștește. 

De obicei , conflictul dintre părinți și tineri este bazat pe o neînțelegere a opiniilor, conversații 

contradictorii, lucru care duce la eternul „conflict între generații”. De cele mai multe ori, acesta este 

motivul pentru care unii tineri aleg să se refugieze în diverse vicii, care le pun viaţa în pericol. 

Nu există niciun tânăr fără probleme. Ceea ce contează este limita , buna gestiune a vieții și a 

priorităților ei, respectul pentru propria persoană și pentru sănătate. 
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CONVERSAŢIA-METODĂ DE CULTIVARE A RELAŢIILOR INTERUMANE 
 

   prof. Ambruș Georgiana, Scoala Gimnazială I.D.Sîrbu Petrila 
 

In orice ocazie şi în orice conversaţie trebuie să ne cunoaştem locul. Dacă invitatul de onoare 

atrage atenţia asupra lui este normal. Dar dacă un invitat insignificant acaparează intenţionat 

întreaga conversaţie, atrage toate privirile spre el, aceasta este considerată ca o evidentă lipsă de 

tact. Să critici, să vrei să corectezi micile manii ale celorlaîţi instantaneu, înseamnă să te manifeşti 

ca un om mărginit. 

Ce este conversaţia? Este prima întrebare la care ar trebui să poată răspunde orice persoană. 

Un cuvânt cu numeroase accepţiuni, dar cu aceeaşi finalitate: realizarea unui dialog. 

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, termenul de „conversaţie" se defineşte 

astfel: 

1) Schimb de vorbe sau de idei pe cale orală; discuţie; convorbire; dialog. 
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2) Manieră de a conversa. 

3) Tratative purtate în vederea încheierii unui acord sau a unei convenţiî; negocier 

Între ariditatea plictiselii şi pericolul de a deveni ridicol trebuie întotdeauna să se  

urmeze o cale ale cărei principale etape sunt: discreţia, tactul, atenţia, umorul, cultura, politeţea 

şi sinceritatea. Cu toate acestea exista persoane care se situează la polii opuşi acestor criterii, 

persoane care nu dispun de atitudinile necesare realizării unei conversaţii agreabile; astfel, o primă 

categorie este a persoanelor foarte sigure pe ele, care monopolizează întreaga conversaţie, 

ajungând prizonierii propriilor idei, vorbind fară încetare şi interzicându-le celorlalţi 

participanţi, uneori involuntar, participarea la discuţie. La celălalt pol, se situează persoanele 

timide, tăcute, introvertite, cărora le este frică să nu greşească în ceea ce spun astfel încât preferă să 

rămână în umbră sau să nu îşi manifeste nici o părere. 

Arta conversaţiei nu se învaţă prin formule matematice, ea respectă nişte reguli ce trebuie 

urmate în permanenţă. 

Orice reuniune sau acţiune, oricât de atent ar fi pregătită, riscă să devină plictisitoare în 

lipsa unor conversaţii înteresante şi utile. Pentru crearea unei atmosfere plăcute, gazda trebuie să 

se gândească la alegerea oaspeţilor, astfel încât între aceştia să existe anumite puncte de contact, 

fie prin faptul că lucrează în aceleaşi domenii de activitate sau în domenii care au contingenţă între 

ele, fie prin formaţia lor intelectuală. Organizarea acestor acţiuni nu constituie un scop în sine. Ele 

trebuie să devină instrumente de muncă, să constituie un element principal al activităţii 

diplomatice, o componentă principală a muncii de înformare şi de relaţii. 

Arta conversaţiei nu poate fi însuşită după anumite formule. Pentru desfaşurarea unei 

conversaţii plăcute şi mai ales utile muncii de informare se cere o bună pregătire profesională, 

cunoştinţe variate de cultură generală, tact, atenţie, politeţe şi alte asemenea însuşiri pe care 

interlocutorii trebuie să le posede şi care pot fi obţinute printr-o muncă stăruitoare şi tact. În ceea 

ce priveşte atitudinea în timpul unei conversaţii, de obicei se spune că nu este frumos „să pari nici 

mai inteligent şi nici mai instruit decât interlocutorul tău". În timpul unei conversaţii, cel care 

vorbeşte trebuie să aibă o atitudine corectă, însă degajata, să fie plăcut în conversaţie şi să o 

canalizeze în problemele care îl interesează. Desîgur, respectul opiniei personale obligă pe oricine 

să asculte cu politeţe tezele interlocutorului său. Aceasta nu înseamnă că nu se poate interveni, ci 

este chiar recomandabil să se intervină însă într-o formă politicoasă, dar fermă, în explicarea 

poziţiilor proprii atunci când ele sunt interpretate în mod eronat. Acest lucru trebuie făcut cu calm şi 

tact, astfel încât modul în care se susţine o părere contrară să nu se facă de pe o poziţie de 

superioritate ostentativă sau persiflare. Trebuie evitate întreruperile partenerului cu exclamaţii de 
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felul: „nu aveţi dreptate!", „ce eroare!7'. Se va evita, pe cât posibil, tusea sau strănutul zgomotos 

în timpul conversaţiilor, acestea facându-se cât mai discret posibil şi întotdeauna în dosul batistei, 

cu corpuJ întors într-o parte faţă de interlocutor. La o masă este recomandabil ca persoana să se 

întreţină cu partenerul din dreapta şi din stânga sa şi să evite, pe cât posibil, discuţiile cu 

partenerii îndepărtaţi. La recepţii, cocktailuri este recomandabil să se circule printre invitaţi, să nu 

se evite conversaţia cu strainii, iar reprezentanţii din cadrul aceloraşi instituţii să nu se adune în 

grupuri. Viaţa socială ne pune în situaţia de a avea relaţii cu oameni din diferite dornenii de 

activitate, cu diverse preocupări. De aceea, de multe ori, suntem gazde ale unor reuniuni, petreceri 

în care asistenţa este eterogenă. Obligaţia gazdei este aceea de a-i antrena pe cei prezenţi în discuţii 

plăcute, accesibile tuturor. Rolul gazdei este asemănător cu rolul unui regizor: discuţia 

profesională nu trebuie să acapareze conversaţia pentru că scopul ei este acela de a afla lucruri 

noi, de interes general. Conversaţia poate să înceapă cu prezentarea unui fapt divers de unde se 

porneşte apoi o discuţie general valabilă unde poate fi implicată întregul grup. 

Există subiecte care pot fi discutate doar între prieteni, niciodată în cadrul unei întâlniri 

organizate. Un astfel de subiect este cel legat de problema banilor. În cadrul unei petreceri se poate 

discuta despre preţul unei călătorii, vacanţe, dar nu se va dezbate preţul unui cadou sau al unui 

buchet de flori, nu se discută problemele de familie, de serviciu sau lipsa banilor. Faptul că se 

vorbeşte despre aceste lucruri nu duce la soluţionarea lor şi de multe ori, nu stârneşte 

compasiune din partea celor prezenţi, ci dispreţ, repulsie sau compătimire. O altă comportare 

necivilizată este cerinţa de sfaturi din partea celor prezenţi. Nu vom interpela un medic pentru a ne 

pune un diagnostic şi nici un bancher pentru a ne rezolva problemele legate de rate sau 

împrumuturi. Viaţa profesională şi timpul liber sunt două lucruri distincte care trebuie manevrate 

cu atenţie în cadrul unei întâlniri. Discuţiile despre politică şi religie sunt considerate tabu, 

deoarece amândouă sunt ferm conturate în mintea umană pentru a putea fi schimbate la o reuniune 

fară riscul de a degenera în ceartă. Ambele ţin de pregătirea sau gândirea omului variind de la o 

persoana la alta astfel încât, rolul gazdei sau al altui invitat este acela de a încerca schimbarea 

subtilă a subiectului astfel încât discuţia să nu ia forma unei confruntări aparent fără temei. 

Reuşita unei petreceri depinde în mare măsură de talentul gazdei de a oficia prezentările, 

de a manipula discuţiile spre subiecte incitante şi de interes general, de a alege invitaţii. 

0 mare importanţă o are şi capacitatea de a fi atent în permanenţă la ceea ce spui astfel 

încât să nu existe riscul de a pune interlocutorul în imposibilitatea de a răspunde unei întrebări chiar 

dacă gradul de pregatire este mai avansat decât al acestuia. Nu înseamnă că trebuie să dăm dreptate 

în permanenţă celui de lângă noi, ci trebuie sa dăm dovadă de tact, de fineţe, dar mai ales de bună 
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educaţie. A şti să asculţi este o artă, iar a te abţine să dai mereu sfaturi este o dovadă de inteligenţă. 

Este bine să respectăm opinia celuilalt, chiar dacă este contrară cu ceea ce gandim noi pentru că 

poate să fie mai utilă, mai întemeiată. Niciodată însă nu vom uita ceea ce gandim noi înşine, 

subiectul rămâne deschis, iar dialogul va fi unicul canal prin care mesajul va continua să se 

transmită. In cadrul unei discuţii ne vom susţine ideile fară a jigni pe cineva. Se vor evita 

intervenţiile categorice: („aiurea!", „nici vorbă!", „ce stupid!") deoarece ele sunt dovadă a lipsei de 

educaţie şi pot bloca discuţia sau afecta anumite persoane prezente. Fiecare are posibilitatea de a 

interveni, întreruperea bruscă a interlocutorului fiind o altă dovadă de proastă creştere. Există 

modalităţi subtile de a opri un dialog: se recurge la formule de politeţe:( „Iertaţi-mă, dar cred că...", 

„Daţi-mi voie să vă întrerup, dar cred că..."). Cel care întrerupe brusc discuţia este la fel de vinovat 

ca şi cel care vorbeşte fară încetare. 

Atenţia trebuie îndreptată şi asupra aceluia cu care conversăm: nu ne vom spune ofurile şi 

problemele oricui pentru ca astfel riscăm să fie transmise mai departe sub o altă formă. Dacă 

suntem într-un cerc cu persoane superioare nouă, indicat ar fi să ascultăm mai întâi despre ce se 

discuta şi să ne implicăm doar dacă suntem convinşi că ceea ce spunem are vreo relevanţă în 

discuţie. Aşa nu riscăm să părem lipsiţi de cultură sau depăşiţi de situaţie. 

Complimentele sunt asemănătoare cadourilor: ele întreţin conversaţia aşa cum cadoul 

întreţine prietenia. Nu este lipsă de respect dacă facem complimente celui care a gătit, dar este lipsă 

de tact să spui unei persoane în vârstă ca seamănă cu bunica ta sau să admiri un obiect pentru ca mai 

apoi să faci imprudenţa de a întreba preţul. Nu se fac complimente în mod exagerat, iar cei care 

sunt mereu în aşteptarea acestora trebuie trataţi cu grijă pentru că de cele mai multe ori îndreaptă 

conversaţia asupra a ceea ce-i caracterizează, dar mai ales asupra a ceea ce-i favorizează. Să-i 

lăsăm pe ceilalţi să ne aprecieze după faptele noastre şi nu după vorbe. Această categorie de 

oameni nu obţin încrederea celor din jur ci dimpotrivă trezesc suspiciuni. 

Mulţi oameni foarte capabili în meseria lor se simt pierduţi odată ieşiţi din cadrul profesional 

şi suferă în societate de un real complex de inferioritate. Să ne ferim să tragem concluzii de o 

banalitate înfiorătoare ca: "Ah, femeile!" sau "Ah, barbaţii, toţi sunt la fel". Devenim în mod 

automat ridicoli. Generalizările de felul: "femeile", "bărbaţii'', “patronii", "bogaţii", "săracii", 

utilizate excesiv denotă o mare sărăcie spirituală. Este evident că o conversaţie nu poate fi 

susţinuta prin expresii laconice: ("Da!", "Nu!"). La fel, o replică prost înţeleasă nu te autorizează 

să lansezi un: "Ce?", "Cum?" în loc de: " Poftim?". 

Este permis să vorbim despre prietenii care nu sunt de faţă, dar depinde cum o facem. Se 

ştie că despre cei care nu sunt prezenţi se vorbeşte întotdeauna cu plăcere. Nu avem voie să 
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spunem nici mai mult nici mai puţin decât dacă ar fi de faţă. Mai mult decât atât, este   necesar  

să le luăm apărarea împotriva denigratorilor. Intervenţia noastră ne va pune la adăpost de orice 

calomnie, de orice bârfa. A-i caracteriza pe cei absenţi este semnul lipsei de caracter chiar dacă te 

ascunzi în spatele unui nevinovat: "Hai să bârfim un pic!". În plus este un joc foarte periculos, căci 

informaţia ajunge mai devreme sau mai târziu la cei în cauză. Ştiind aceasta, înseamna să fii total 

lipsit de inteligenţă. Dacă este vorba despre prieteni, a-i apăra devine o datorie de onoare. 

Abţineţi-vă să le transmiteţi penibila discuţie, alimentând bârfa. Prietenii o vor afla oricum de la 

altcineva, iar dacă nu, cu atât mai bine! Să limitezi conversaţia la a vorbi despre alţii este nu numai 

o impoliteţe, dar denotă şi lipsa de imaginaţie. Să faci mereu afirmaţii ironice sau glume atât la 

adresa celor prezenţi, cât şi a celor absenţi, nu dovedeşte că eşti spiritual, ci prost crescut. Dacă te-

ai simţit bine într-o societate, dar la proxima ocazie nu mai eşti invitat, gândeşte-te unde ai greşit, 

căci ai greşit în mod sigur. Se poate întâmpla ca unul dintre amatorii de calomnii sau glume 

proaste să vă aleagă drept ascultător. In acest caz, există o soluţie pe cât de elegantă, pe atât de 

eficientă şi care nu necesită decât puţin curaj:să chemaţi persoana ce urmează a fi bârfită să 

participe şi ea la discuţie ar fi o lecţie ideală pentru bârfitori. Chiar dacă sunteţi rugat, nu vă 

amestecaţi în certurile dintre părinţi şi copii, între îndrăgostiţi sau între prieteni.Ei se vor împăca în 

mod sigur iar dumneavostră veţi deveni ţapul ispăşitor. 

O altă tema care ar trebui discutată este cea referitoare la modul în care se întreţine o 

conversaţie? Vom avea grija să nu îl plictisim pe interlocutorul nostru cu o temă de care este 

străin. Daca nu a citit cartea despre care am inceput sa vorbim, nu vom insista la infinit povestindu-

i subiectul. Ne vom rezuma la a face câteva observaţii pertinente  recomandându-i-o cu căldura sau 

cu răceala, de la caz la caz. 

Este foarte neplăcut să te lansezi de asemena, în comentarea ultimului film vazut pe ecrane 

, daca n-ai reţinut decât acţiunea. Este important să te interesezi şi să reţii numele actorilor 

şi al regizorului. Vei face o impresie excelentă şi toata lumea va avea de câştigat. 

De obicei, in orice societate se ajunge şi la glume. Să fim atenţi pentru că există riscul de a 

povesti aceeaşi anecdota aceloraşi persoane. O anecdotă amuzantă poate să relaxeze conversatia, 

cu condiţia să ştii când şi cum s-o spui. Mai mult! Pentru a fi savurată de cei prezenţi, anecdota 

trebuie să fie spusă cu mult talent. Este suficient ca anecdotele să se ţină lanţ antrenându-i pe toţi 

într-o adevarătă competiţie pe aceeaşi temă. 

Pentru buna reuşită a petrecerii, conversaţia trebuie să rămână antrenantă iar o gazdă 

trebuie să ştie cum să o facă să intervină în dialogul dintre doi interlocutori dacă este nevoie, şi 

uneori să concilieze punctele de vedere divergente. Un om care ştie să primească invitaţi nu va da 
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niciodată nimănui impresia că l-a invitat pentru a îl  ului cu propria lui cultură. Să inviţi pe cineva 

înseamnă să-i asiguri o stare placută pentru tot timpul cât va rămâne sub acoperişul tău. O 

petrecere se părăseşte în momentul în care a ajuns în culmea strălucirii. Este cel mai bun mod de 

a păstra despre ea o amintire placuta. Constatarea e valabilă şi când este vorba despre conversatie. 

Nu există subiect pe care să-1 poţi epuiza şi tocmai în aceasta constă farmecul lui. Problema 

încheierii unei conversaţii, ceea ce echivalează cu terminarea petrecerii, este foarte importantă. Ea 

depinde de musafiri, nu de gazdă. 

Referitor la conversatie, există câteva reguli privind limbajul pe care îl folosim. Conversaţia 

este o excelentă şcoală de retorică. Să asculti cu atenţie ce se spune, să te straduieşti să foloseşti 

un limbaj ales, analizându-te cu simţ critic este cel mai bun mijloc de a-ţi îmbogăţi vocabularul şi 

de a-ţi lărgi posibilităţiie de exprimare. Frecventarea regulată a unei societăţi alese dezvoltă în 

acelaşi timp spiritul nostru analitic, simţul de observaţie şi capacitatea de a face o sinteză. În 

fiecare zi întâlnim persoane care nu sunt capabile să finalizeze o idee. Negăsindu-şi cuvintele 

potrivite ele lasă frazele neterminate. 

Din cauza unui vocabular sărac care denotă lipsa de cultură, majoritatea oamenilor lasă baltă 

o discuţie abia începută sau se refugiază în expresii de o mare banalitate, cum ar fi: "E foarte 

adevărat”, ''Aşa e viaţa", "Asta este". Se va încerca evitarea unor expresii ca: "pe cuvânt de 

onoare!", "pe cuvintul meu!", "fantastic!", "formidabil!", crezând că ele dau greutate spuselor 

noastre. Au devenit adevărate ticuri verbale expresiile: "nu ştiu cum să-ţi spun", "ce să-ţi 

povestesc", "adica, n-am înţeles"; ele sunt reprezentative pentru o largă categorie de oameni care, 

dacă ar renunţa la ele, ar constata că n-ar mai avea nimic de spus. Dar cel mai obositor este felul în 

care unii îşi termină toate frazele cu: "Asta este", "Ce să-i faci?", "Mă rog", "În sfarşit", "Auzi?" 

mai ales la telefon. Adeseori, aceste formulări sunt fie agresive, fîe cer o aprobare, dar cel mai des 

nu au niciun sens, sunt vorbe goale. 

La frontiera dintre nepoliteţe şi săracie mentală se plasează răspunsurile stereotipe: "Da, 

natural!", "Este absolut clar!", "Total exclus". Cu un brutal: "Nu mă interesează", persoana cu 

care conversezi îţi taie vorba. În ambele cazuri, ne simţim ofensaţi şi pe bună dreptate. Este de dorit 

să ne cizelăm purtarea şi vocabularul facând un efort de a ne debarasa de acest balast lingvistic care 

ne poate plasa în categoria oamenilor prost crescuţi. 

Limbajul este singurul mijloc de comunicare. Trebuie să facem în aşa fel încât să fim 

înţeleşi de toată lumea. Trebuie să renunţăm la semnele conspirative: vorbitul la ureche, clipitul 

semnifîcativ din ochi, la gesturile cu mâna pe care le credem discrete, într-un cuvânt, la tot ce 

exclude din conversatie pe ceilalti. Un loc important îl ocupă folosirea incorectă a limbii, fîe din 
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ignoranţă fie din neglijenţă. Pentru un om mai puţin instruit sau pentru un autodidact, dacă sunt 

conştienţi de handicapul lor, soluţia de a nu se face de ruşine este aceea de a ocoli cuvintele de a 

căror semnificaţie şi pronunţie nu sunt siguri. 

Arta de a conversa este arta de a asculta şi de a ne estompa personalitatea în faţa 

interlocutorului Conversaţia este un schimb viu de păreri între două fiinţe care se respectă şi se 

stimează reciproc. 

Există o serie de reguli ferme care trebuie respectate pentru a purta o conversaţie 

civilizată: 

> Să nu agresăm sau să enervam interlocutorii prin prea puternica noastră personalitate,  

bazându-ne pe excelenta părere pe care o avem despre noi. 

> Să nu ridicăm tonul, să nu ţipăm; 

> Să nu transformăm viaţa socială într-un dialog pentru surzi; 

> Să nu ne întrerupem brutal interlocutorui, ci să aşteptăm cu delicateţe şi tact un moment 

prielnic pentru a ne spune şi noi părerea; 

> Să nu ne amestecăm într-o discuţie la care nu suntem solicitaţi, cu atât mai mult când  

întâlnim o cunoştinţă pe stradă vorbind cu altcineva. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Boniface, Jean; Andre, de Peretti; Jean-Andre, Legrand,, „Tehnici de comunicare", 

Editura Polirom, Iaşi, 2001 

2. Harris, Thomas, "De acord cu sinele si cu alţii”,  Editura Epi, Paris, 1982; 

3. Lacombe, Fabrice, "Rezolvarea dificultăţilor de comunicare", Editura Polirom, Iaşi, 

2005; 

4. McCulIough, Donald, "Politeţea de zi cu zi”, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002; 

5. Montagner, Hubert, "Copilul şi comunicarea", Editura Stock, Paris, 1983; 

6. Morris, Desmond, "Cheia gesturilor", Editura Bernard Grasset, Paris, 1977; 

7. Marinescu, Aurelia, "Codul bunelor maniere astăzi", Editura Humanitas, Bucureşti, 

1995; 

8. Shapiro Dominique, "Confictele şi comunicarea", Editura Arc, Bucureşti, 1998 

9.Ţinică   S.   Petrovai  D.,"Comunicare  şi  managementul  conflictului",Centrul   de 

Resurse ARES,CIuj-Napoca,1997 

 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

69 

 

CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE LA CLASA PREGĂTITOARE 
 

Prof. înv. primar SCAFARIU CORINA Școala Gimnazială I. D. Sîrbu Petrila-

Hunedoara 
 

Problema psihopedagogică a copilului aflat în trecere de la grădiniţă la şcoala este una de o 

reală importanţă şi cu profunde semnificaţii asupra evoluţiei educaţionale pe termen mediu şi lung. 

La vârsta de 6 ani copilul se află într-o perioadă de tranziţie pe multiple planuri: cognitiv, afectiv, 

social. Formarea şi dezvoltarea competentelor specifice domeniului cognitiv pentru vârsta de 6-7 

ani, este un proces complex ce presupune organizarea de către profesor a unor situaţii de predare, 

învăţare şi evaluare sistematice în strânsă interdependență ca particularităţile de vârstă şi individuale 

ale elevului. 

Până la vârsta şcolarităţii mici întâlnim o adevărată explozie a procesului imaginativ, explozie 

întreţinută în special în cadrul jocului. În timpul jocului are loc îmbinarea dintre imaginaţia 

creatoare şi cea reproductiva. Imaginaţia este stimulată de joc, de activităţile obligatorii şi liber 

creative, de îndrumarea părinţilor şi a învăţătoarei. 

Clasa pregătitoare are un rol important în formarea şi dezvoltarea limbajului deoarece asigură 

condiţiile necesare pentru ca fiecare copil să abordeze învăţarea cu şanse sporite. Copilul mic este 

atras de basme şi povești, poate reda pe fragmente sau integral conţinutul acestor texte, poate face 

aprecieri cu privire la comportamentul unor personaje. Înţelege poezia şi poate să o rețină foarte 

ușor, trăiește sentimental mesajul. 

Trecerea de la grădiniţă la şcoala este trăită într-un mod dramatic de către acesta. Acomodarea 

în bancă, să răspundă când este întrebat, să se supună autorităţii, să respecte regulile specifice 

mediului şcolar. Relaţia cu profesorul este diferită decât cea cu părintele. Introducerea clasei 

pregătitoare are ca rol tocmai pregătirea acestuia pentru schimbările ce le presupune mediul şcolar. 

Strategiile adoptate pentru educaţia copiilor de 6-7 ani promovează o educaţie individualizată, cu 

accentuate valențe formative, în funcţie de ritmul propriu de dezvoltare al fiecărui copil, de cerinţe, 

de capacităţi şi de nevoile sale, în parteneriat cu familia, şcoala şi alte instituţii sociale. 

Curiozitatea este nevoia de a şti, dorinţa de a cunoaşte în amănunt ceva nou său neobişnuit. Ea 

trezeşte dorinţa de a explora lumea. Şcolarii mici posedă o creativitate naivă şi efervescentă. Pe 

măsura dezvoltării operaţiilor mintale şi a capacităţii logice, aceştia vor înţelege realitatea obiectivă 

şi naivitatea fanteziei înregistrează o scădere bruscă. La aceasta contribuie şi sistemul de cerinţe 

şcolare, focalizate predilect spre o abordare logică, ca şi sistemul de evaluare care descurajează şi 

sancţionează modalităţile neuzuale de rezolvare a problemelor. Cercetătorii demonstrează că, cu cât 
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se oferă mai mult copilului posibilitatea de a fi spontan şi independent, cu atât mai creativ va fi el 

mai târziu. 

Mediul familial joacă şi el un rol foarte important, putând favoriza din fragedă copilărie 

dezvoltarea creativităţii. Familia trebuie să atragă atenţia copiilor asupra tuturor fenomenelor, 

stimulând astfel propriile lor observaţii, să le permită să vadă, să pipăie, să audă ce se petrece în 

jurul lor, deschizându-le astfel calea spre mediul înconjurător. 

Lowenfeld consideră că nu este niciodată prea devreme pentru a începe educarea creativităţii 

elevilor. Educaţia artistică reprezintă mijlocul de educare a creativităţii generale. Dezvoltând 

sensibilitatea şi receptivitatea copilului pentru diverse materiale şi pentru particularităţile lor, pentru 

perceperea lumii înconjurătoare şi corelarea fenomenelor percepute, copilul învaţă cu timpul să 

folosească acele aptitudini şi în alte domenii. Sensul curent al creativităţii la elevi este acela de 

potenţial creativ, de factori sau capacităţi aptitudinale predictive pentru performanţele de mai târziu. 

Este vorba de capacitatea elevului de a acţiona independent, atât pe plan mintal cât şi pe plan 

practic, ca o premisă şi un prim pas pe calea obţinerii unor produse, în care independenţa actului să 

garanteze originalitatea soluţiei. 

Creativitatea copilului este diferită de creativitatea autentică pe care o întâlnim la adult, în 

sensul că produsul activităţii sale „creatoare “nu este un nou şi valoros din punct de vedere social. 

El este însă nou pentru copil, beneficiază de atributul originalităţii şi este realizat în mod 

independent. Plecând de la conceptul că orice persoană normală este capabilă de creativitate într-un 

anumit domeniu, la un anumit moment, Teresa Amabile, propune un model „componenţial “al 

creativităţii: creativitatea unui copil într-un anumit domeniu depinde de trei factori - deprinderi 

specific domeniului, gândirea creativă şi deprinderile de lucru, precum şi motivaţia intrinsecă.  

Creativitatea elevilor din ciclul primar este o premiză esenţială şi necesară pentru activitatea 

de creaţie autentică a omului matur, care reprezintă momentul final al unui lung proces de 

valorificare a resurselor existente şi consolidate pe parcursul formării individului, în care şcoala are 

un rol hotărâtor. Ana Stoică afirmă că „fiecare persoană creatoare vine de fapt cu nota să proprie, 

având o dominantă specifică, în funcţie de înzestrarea sa, de experienţa acumulată, de nivelul 

creativităţii, domeniul de manifestare şi de multe alte condiţii. Există o infinitate a formelor 

particulare de structuri psihice pe care le pot căpăta persoanele creatoare: nu se poate vorbi de un tip 

al creatorului, ci de diferite tipuri, ba mai mult încă, de individualităţi specifice ale creatorului.” 

Profesorul creativ, asigură climatul favorabil pentru exprimarea ideilor proprii, creează 

oportunităţi pentru autoînvăţare, încurajează gândirea divergentă. Aceasta înseamnă că el 

stimulează pe elevi să caute noi conexiuni între fenomene, să imagineze noi soluţii pentru probleme 
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care se rezolvă în manieră rutinieră, să asocieze imagini şi idei, să formuleze ipoteze îndrăzneţe, 

neuzuale, să emită idei şi să dezvolte ideile altora. Stăpâneşte arta de a pune întrebări, determină 

dezvoltarea creativităţii elevilor. Explicaţia ar putea fi transferul setului de valori propice 

creativităţii de la profesori la elevi, fenomen urmat de automodelarea copilului în funcţie de 

atitudinile şi convingerile interiorizate. Instrumentarul profesorului, înţelegând prin acesta 

ansamblul de metode şi procede didactice pe care le utilizează în procesul de predare-învăţare, are 

un rol deosebit de important în realizarea învăţării creative.  

Există o multitudine de mijloace prin care se stimulează şi se dezvoltă în cadrul şcolii 

creativitatea şcolarului mic: ghicitori, jocuri de isteţime şi perspicacitate, construcţii de probleme, 

jocuri pentru căutarea de cuvinte care încep sau se sfârşesc cu o anumită literă/silabă, alcătuirea de 

propoziţii, jocuri de echipă, activităţi practice. 

Evaluarea, în accepţiunea sa tradiţională, de control şi de măsură a învăţării, a „terorizat” 

generaţii de elevi, le-a înnăbuşit spontaneitatea şi creativitatea şi le-a încurajat conformismul, 

singurul în măsură să garanteze conformarea la standarde şi baremuri. A avut în mod evident efecte 

nefaste asupra creativităţii. Pentru a stimula învăţarea creativă, evaluarea trebuie nuanţată, trebuie 

să devină o resursă care să favorizeze dezvoltarea instrumentelor intelectuale de autoevaluare, 

acesta fiind rolul evaluării formative. De asemenea, metodele alternative de evaluare (portofoliul, 

proiectul etc.) solicită din partea elevilor o activitate independentă de explorare, de articulare a 

informaţiilor, de construcţie personalizată. Nu sunt de neglijat nici formele de evaluare 

neconvenţională, de exemplu prin intermediul metaforei, analogiei sau dramatizării, care permit 

transgresarea cunoştinţelor şi orientarea dinspre aparenţă către esenţa fenomenelor şi a relaţiilor 

dintre ele. 

Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală se află în strânsă legătură cu 

formarea şi dezvoltarea capacităţilor de creaţie. Limba, produs complex al dezvoltării istorice şi 

sociale a speciei umane, care evoluează şi se îmbogăţeşte odată cu aceasta, rămâne nu numai cel 

mai folosit, dar şi cel mai important mijloc de comunicare şi de creaţie, principalul instrument al 

gândirii umane. De aceea este necesar ca în studiul integrat al limbii române în şcoală să-şi găsească 

loc şi exerciţii exprese pentru dezvoltarea creativităţii verbale la elevi, paralel cu demersurile 

tradiţionale pentru învăţarea teoretică a ştiinţei despre limbă sau pentru însuşirea aspectului normal 

al limbii. 

Învăţarea creativă, în cadrul lecţiilor de limbă şi literatură română, reprezintă acea formă a 

învăţării, care are ca scop final realizarea unor comportamente individuale şi colective orientate spre 

căutarea, aflarea şi aplicarea noului. Elevii învaţă să fie creativi prin intermediul jocurilor de cuvinte 
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pe care le putem organiza sub forma unor concursuri, cum ar fi: crearea unor propoziţii în care toate 

cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă; găsirea cât mai multor cuvinte care încep cu o anumită literă 

sau care să aibă un anumit număr de litere; crearea unor cuvinte noi prin posibila combinare a unor 

litere date etc. 

Exerciţiile lexicale contribuie la îmbogăţirea vocabularului, la dezvoltarea capacităţii de a 

gândi şi de a se exprima. Formarea unui limbaj care să fie expresia unei gândiri logice şi ordonate 

poate fi un instrument de lucru extrem de eficace în formarea capacităţilor creatoare. Este de 

preferat să promovăm atât aspectul limbajului, cât şi stimularea creativităţii, urmărind permanent 

dezvoltarea capacităţilor de lectură şi înţelegere ale fiecărui copil. Să învăţăm elevii noştri să 

recepteze frumosul, să-l guste şi să-l comunice altora, să descopere bogăţia de idei şi sentimente, să 

cunoască viaţa, lumea, societatea. Activitatea creatoare reprezintă într-o mare măsură multe abilităţi 

învăţate anterior. În majoritatea cazurilor de intervenţie în vederea stimulării creativităţii, este 

evidentă component imaginativă. 

 Aplicarea în practica şcolară a unui sistem informaţional integrat, subordonat unor scopuri 

bine precizate şi operaţionalizate, „impune elaborarea unei tenologii didactice, care să vizeze atât 

restructurarea cât şi reorganizarea modului de învăţare, a metodelor şi mijloacelor de învăţare, cât şi 

a formelor de organizare adecvate învăţământului integrat. (M. Ionescu). 

Interdisciplinaritatea, apare sub aspect practic din necesitatea depăşirii limitelor create de 

cunoaştere, care a generat graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează 

pentru interdisciplinaritatea constă în faptul că ne oferă o imagine integrală a lucrurilor care sunt  

analizate. Interdisciplinaritatea constituie unul dintre cele mai actuale principii metodologice ale 

învăţământului, care condiţionează soluţionarea adecvată a problemelor cunoaşterii şi aplicării 

rezultatelor în praxisul social. 

Interdisciplinaritatea are mai multe avantaje: asigură un anumit grad de integrare între diferite 

domenii de cunoaştere; permite schimburi de ordin conceptual şi metodologic, precum şi utilizarea 

unui limbaj comun. Evident se are în vedere „calitatea interdisciplinarităţii de a fi operaţională, 

realizându-se cu adevărat numai prin spiritul de echipă, având nevoie de diversitate şi coordonare.” 

În raport cu conţinutul şi cu obiectivele pedagogice cadrul didactic stabileşte tipul şi structura 

lecţiei, strategiile de predare-învăţare, metodele şi procedeele de învăţământ, formele de activitate 

cu elevii (frontală, pe grupe, individuală, combinată), precum şi instrumentele de evaluare de 

deprinderi şi de creativitate, întrebări pentru fixarea cunoştinţelor, lucrări de control, fişe de 

evaluare, experienţe didactice, rezolvări de exerciţii şi probleme. Transferul cunoştinţelor presupune 

circulaţia informaţiilor, fixarea lor dintr-un domeniu sau altul, extinderea câmpului de aplicare a 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

73 

 

celor învăţate iniţial spre alte domenii adecvate. De exemplu la citire, numeroase cunoştinţe 

rezultate din analiza unor texte cu conţinut istoric pot fi utilizate în procesul formulării unor 

reprezentări, noţiuni şi teze istorice fundamentale. De asemenea, cunoştinţele de gramatică îşi pot 

găsi transfer, deci câmp de aplicare, în practica exprimării corecte. 

În învăţământ, interdisciplinaritatea implică stabilirea şi exploatarea unor conexiuni între 

limbaje explicative sau operaţii, în scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de 

învăţământ clasice. În procesele didactice obişnuite, la discipline diferite, se pot identifica obiective 

comune care pot fi, prilejuri de realizare a unor conexiuni disciplinare ce ţin de inspiraţia şi de tactul 

profesorilor. Tendinţa de a integra în clasă elemente informaţionale provenite din mediul informal 

constituie o cale profitabilă, de întărire a spiritului interdisciplinar. De exemplu: elevii nu pot ajunge 

la cunoaşterea naturii înconjurătoare şi a posibilităţii omului de a o influenţa, numai din carte. E 

necesar ca, înainte de studierea textelor despre natură, copiii să observe natura în mod direct, cu 

prilejul diverselor excursii. În urma observării directe, elevii înţeleg unele corelaţii simple între 

fenomenele naturii, iar prin diverse aplicaţii practice pot să adâncească conţinutul textelor 

respective din manualul de limba română. 

Prin abordarea interdisciplinară se urmăreşte ca o idee, o informaţie, un detaliu cunoscut din 

lecturi literare să poată fi transferate sau asociate spontan cu elemente de conţinut specifice altor 

discipline sau sfere de inspiraţie: geografie, istorie, ştiinţe, arte plastice, film, teatru, educaţie 

muzicală, abilităţi practice. Atitudinea interdisciplinară, pluridisciplinară, intradisciplinară în 

învăţare trebuie să devină o mentalitate, pentru că promovează o viziune integrată asupra 

fenomenelor realităţii în care activează viitorul cetăţean. Toate acţiunile umane în urma cărora 

rezultă un produs cât de cât mai complicat este consecinţa unei atitudini de activitate în echipă 

interdisciplinară. Este nevoie să învăţăm elevii încă din şcoală cu asemenea deprinderi. 

Limba şi literatura română constituie o disciplină de studiu foarte importantă în procesul de 

învăţământ. Studiul limbii şi literaturii române are o însemnătate cu totul deosebită în formarea 

multilaterală a tineretului şcolar. Fără însuşirea corespunzătoare a limbii române nu poate fi 

concepută evoluţia intelectuală a elevilor, pregătirea corespunzătoare a celorlalte discipline de 

învăţământ. În ciclul primar importanţa limbii şi literaturii române ca disciplină şcolară este 

covârşitoare. Formulând funcţiile şi obiectivele-cadru ale limbii române, ca disciplină şcolară în 

ciclul primar, se cuvine să fie amintită, în primul rând, tocmai funcţia de comunicare prin limbaj. 

Prin funcţia de comunicare prin limbaj elevii îşi însuşesc unele tehnici ale muncii individuale, care 

îi conduc spre însuşirea unor deprinderi ce răspund, în ultimă instanţă, unei cerinţe fundamentale ale 
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şcolii moderne. Această funcţie se realizează cu succes pe fondul dobândirii de către elevi a unor 

cunoştinţe care sunt implicate de însăşi tehnicile muncii intelectuale. 

În învăţământ, interdisciplinaritatea implică stabilirea şi exploatarea unor conexiuni între 

limbaje explicative sau operaţii, în scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de 

învăţământ clasice. 

Obiectivele formativ-educative ale limbii române ca disciplină şcolară în ciclul primar se 

realizează concomitent cu obiectivele legate de funcţia de comunicare prin limbaj şi informaţională. 

La rândul lor, acestea din urmă pot fi îndeplinite în condiţii optime numai pe fondul unui 

învăţământ formativ, care solicită capacităţile intelectuale ale elevilor. „Multiplicarea rapidă a 

cantităţii de informaţie şi faptul că aceasta depăşeşte posibilităţile de asimilare ale elevilor, justifică 

interesul pe care ştiinţele educaţiei îl acordă laturei formative a învăţământului contemporan.” 

(V.Chiş). Aceasta trebuie să-l înveţe să se informeze, să analizeze, să evalueze informaţiile, să le 

structureze, să le aplice etc., adică să fie în acelaşi timp profesor şi elev; este vorba despre 

schimbarea ponderii celor două aspecte ale procesului de învăţământ în favoarea celui formativ şi 

despre pregătirea elevilor în vederea educaţiei permanente. 
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COMUNICAREA ORALĂ – JOCURI DIDACTICE 
 

Prof. înv. primar BOLOG RODICA - Școala Gimnazială I. D. Sîrbu Petrila-

Hunedoara 
 

Vă prezint câteva jocuri atractive pentru elevi. Activităţile conturate mai jos au fost 

remodelate după jocurile prezentate de Renée Léon. Toate aceste activităţi pot fi modificate şi 

adaptate în funcţie de clasă, pot fi repetate sau desfăşurate doar o singură dată. 

„Jurnaliştii povestesc” 

Obiective: dezvoltarea capacităţilor de receptare şi producere a unor naraţiuni orale; exersarea 

memoriei. 

Prezentarea activităţii de către cadrul didactic şi secvenţa pregătitoare: discuţii structurate în jurul 

întrebărilor „Ce este un jurnalist?” şi „Ce ar putea să povestească un jurnalist?”; structurarea la 

nivelul fiecărei grupe a unei povestiri orale. 

Etapele jocului: 

1. fiecare membru al primei grupe povesteşte, în calitate de jurnalist, istoria creată; 

2. membrii celorlalte grupe urmăresc atent istoria cu scopul de a o repovesti; 

3. după istorisirea ultimului „jurnalist”, ascultătorii încearcă, împreună, reconstituirea povestirii 

iniţiale; 

4. activitatea se continuă identic prin povestirea creaţiilor celorlalte grupe. 

Există o variantă mai dificilă a jocului, în care spectatorii sunt înlocuiţi cu observatori; aceştia vor 

avea acces la varianta scrisă a povestirii, vor nota abaterile şi le vor enumera la sfârşitul jocului. 

„Istorie din prelungiri” („l`histoire á rallonges”; după Fichier: Jeu dramatique) 

Obiective: dezvoltarea capacităţilor de receptare şi producere de mesaje orale; exersarea memoriei. 

Etapele activităţii: 

1. elevii pot fi implicaţi toţi sau pot fi grupaţi în jucători şi observatori; 

2. jucătorii sunt aşezaţi în cerc; conducătorul comunică textul de pornire primului jucător; 

3. fiecare jucător reia textul şi adaugă o frază până se închide cercul; 

4. observatorii, în cazul în care s-a optat pentru această variantă, reiau povestirea, o încheie, dacă a 

rămas neterminată, şi/sau comentează modul în care s-a construit. 

O variantă a jocului, mult mai dificilă, presupune reluarea, la sfârşitul unei activităţi, a tuturor 

paşilor care au fost parcurşi. 

„Recunoaşte intrusul!” 

Obiective: dezvoltarea capacităţilor de receptare a unui text oral; exersarea memoriei. 
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Descrierea activităţii: 

Cadrul didactic povesteşte un film, o carte sau un eveniment. În interiorul povestirii, profesorul 

introduce un cuvânt pe care îl repetă frecvent, fără a modifica însă sensul evenimentelor relatate. 

Elevii vor trebui să detecteze cuvântul „intrus” şi să repovestească, în final, istoria. 

„Cuvântul dispărut!” 

Obiective: formarea capacităţii de a asculta activ; exersarea memoriei. 

Etapele activităţii: 

a. lectura unei liste de cuvinte create de cadrul didactic în funcţie de nivelul clasei; 

b. eliminarea unui cuvânt şi relectura listei; 

c. identificarea, de către elevi, a cuvântului „dispărut”. 

„Ascultă şi desenează!” 

Obiective: formarea capacităţii de a asculta activ; exersarea memoriei. 

Etapele activităţii: 

a. lectura unui text procedural ce pretinde construcţia, după indicaţii precise, a unei imagini mentale 

cu obiecte sau figuri geometrice (ex.: „Imaginaţi-vă un perete alb: în dreapta se află o etajeră; 

deasupra etajerei este un tablou cu o veveriţă; în colţul din stânga se găsesc un ursuleţ, o păpuşă şi o 

minge…”) 

b. relectura textului şi realizarea desenului; 

c. confruntarea desenelor realizate de elevi şi identificarea reprezentărilor corecte. 

„Reţine informaţia!” 

Obiective: formarea capacităţii de a asculta activ; exersarea memoriei. 

Etapele activităţii: 

a. prezentarea, de către învăţător/profesor, a unor mesaje scurte cu subiecte interesante din punctul 

de vedere al elevilor (de tipul „Ştiaţi că..” sau „Pentru a construi un omuleţ de ghindă”); 

b. verificarea, prin întrebări închise, a modului în care au fost receptate informaţiile. 

„Detectează ficţiunea!” 

Obiective: formarea capacităţilor de a construi sensul unui text oral şi de a identifica eventualele 

incongruenţe. 

Etapele activităţii: 

a. realizarea, de către elevi, a unor povestiri orale scurte, reale sau imaginare, cu teme precum „O 

amintire comică/emoţionantă/neobişnuită”; 

b. prezentarea orală a povestirilor; 

c. formularea, de către auditoriu, a unei opinii în legătură cu regimul real sau imaginar al textului; 
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d. justificarea opiniei. 

„Interviul real” sau „interviul imaginar” 

Obiective: formarea capacităţii de a formula întrebări şi de a conduce un dialog; formarea 

capacităţilor de transcriere a unui text oral. 

Etapele activităţii: pentru realizarea unui interviu imaginar (variantă): 

a. circumscrierea situaţiei de comunicare (ex.: întâlnire cu actorul/sportivul preferat sau cu un 

personaj literar); 

b. formarea grupelor - distribuirea sarcinilor de lucru pentru fiecare grupă („Ce personaj alegem? 

Câte întrebări îi punem? Ce întrebări? În ce ordine?”); 

c. realizarea interviurilor, dramatizarea lor în faţa clasei şi înregistrarea lor; 

d. transcrierea interviurilor. 

„Obiectul misterios” 

Obiective: formarea capacităţii de a descrie oral, din punct de vedere tactil, un obiect; formarea 

capacităţii de a formula întrebări. 

Prezentarea activităţii de către învăţător: „Iată un sac. În el am ascuns un obiect. Voi trebuie să 

ghiciţi ce obiect este fără să îl vedeţi, doar prin atingere. Pentru aceasta, un elev va veni şi va atinge 

obiectul ascuns, voi îi veţi pune întrebări şi el va încerca să răspundă. Iată câteva întrebări: «E greu? 

E alunecos? E ascuţit?...» Puteţi, în orice moment, să spuneţi numele obiectului, dacă aveţi impresia 

că l-aţi ghicit”. În situaţia în care elevii nu reuşesc să identifice obiectul, învăţătorul poate da 

informaţii suplimentare prin punerea obiectului în relaţie cu activitatea şcolară (un proiect, o temă, o 

carte…) sau prin numirea unei trăsături definitorii ori a categoriei (este un fruct, o jucărie…). 

Activitatea poate fi precedată sau urmată de alcătuirea unei bănci lexicale cu adjective ce 

caracterizează obiectele (ex.: greu, uşor, elastic, rigid, lung, scurt, rotunjit, îngust, ascuţit, lucios, 

aspru, fin, rece, lunecos, etc.). 

„Muzeul clasei” 

Obiectiv prim: formarea capacităţii de a realiza prezentarea orală a unui obiect. Prezentarea 

activităţii de către cadrul didactic: discuţii structurate în jurul întrebărilor „Ce este un muzeu?” şi 

„Ce ar putea să cuprindă un muzeu al curiozităţilor?”  

Etapele activităţii: 

a. crearea, în clasă, a unui „colţ al curiozităţilor” (elevii vor aduce, timp de o săptămână, obiecte 

bizare sau fotografii cu lucruri ciudate, rare, vechi); 

b. prezentarea obiectelor în cadrul unei activităţi autonome (după un model oferit sau fără model).  

Activitatea se poate prelungi prin: 
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a. realizarea unui album al muzeului, compus din fotografiile obiectelor şi din descrierile acestora, 

scrise de elevi sau de învăţător/profesor; 

b. realizarea unui afiş al muzeului, compus din fotografii şi o legendă a obiectelor fotografiate, afiş 

expus în clasă, ori pe coridor; 

c. realizarea unei bănci lexicale cu adjective ce pot caracteriza obiectele prezentate: „natural, 

fabricat; vechi, modern, recent, rar, preţios, obişnuit, uimitor, bizar, ciudat, amuzant, impresionant 

etc.” 

 

 

 

 

PEDAGOGIA EXPRESIEI LITERARE ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR 
 

Prof. înv. primar GHEBAN LILIANA Școala Gimnazială I. D: Sîrbu Petrila-

Hunedoara 
 

O componentă de seamă a realizării unitare a celor două obiective fundamentale ale citirii, 

respectiv înţelegerea mesajului şi însuşirea tehnicilor de activitate cu cartea, o constituie capacitatea 

cititorului de a înţelege şi apoi de a folosi corect şi creator achiziţiile de vocabular. Pe de o parte, un 

text nu poate fi înţeles fără pătrunderea semnificaţiei fiecărui cuvânt, în special a celor noi, precum 

şi a celor care au sens figurat. Pe de altă parte, capacitatea de a descifra sensul unor cuvinte noi, de 

a înţelege şi trăi semnificaţia lor prin forţe proprii devine absolut indispensabilă pentru cititorul de 

orice vârstă. 

Activitatea cu vocabularul se desfăşoară pe parcursul întregului demers al receptării mesajului 

scris, în mod deosebit cu prilejul analizei textului pe diferite unităţi. Această activitate poate fi 

integrată în procesul de analiză, mai ales a formei unei creaţii, a mijloacelor artistice prin care textul 

respectiv comunică mesajul cu multiplele lui valenţe, determinând în conştiinţa cititorului anumite 

atitudini. O asemenea activitate ar putea constitui un început bun de familiarizare a elevilor cu 

metodologia analizei literare atât de necesară în clasele mari, în studiul literaturii. Această activitate 

este deosebit de importantă şi ea răspunde unei sarcini majore care revine studiului limbii române, 

îndeosebi în primele clase: precizarea, îmbogăţirea, diversificarea vocabularului elevilor, însuşirea 

resurselor expresive ale limbii, formarea deprinderilor de exprimare corectă, condiţii esenţiale 
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pentru întreaga activitate de învăţare. Cu cât elevul dispune de un registru lexical bogat şi nuanţat şi 

stăpâneşte modalităţile literare de exprimare cu atât el va putea mai bine să-şi exprime ideile şi 

sentimentele sale. În mod insistent trebuie să se urmărească activizarea vocabularului, adică trecerea 

cuvintelor şi expresiilor noi, învăţate, în vocabularul activ al elevului. Elevul trebuie pus în situaţia 

de a transfera aceste achiziţii lexicale în creaţiile sale personale. 

Odată cu însuşirea cuvintelor şi a expresiilor noi, copiii trebuie ajutaţi să pătrundă sensul 

ideilor exprimate prin cuvinte. În acest scop, ei trebuie orientaţi să opereze cu diferite sensuri ale 

aceluiaşi cuvânt şi să găsească cuvinte diferite pentru exprimarea aceleiaşi idei. Prin aceste exerciţii, 

fiecare elev va fi solicitat să încerce integrarea noilor cuvinte şi expresii în fondul lui lexical şi să 

probeze această integrare prin construcţii proprii de exprimare verbală. Asemenea activităţi îi 

stimulează pe elevi în însuşirea resurselor limbii, le  formează capacităţile de combinare a 

cuvintelor în vederea exprimării cât mai precise şi mai nuanţate a gândurilor şi sentimentelor. 

Elevii vor fi sprijiniţi să descopere elementele care conferă frumuseţea formei unui text literar 

– epitete, metafore, comparaţii, forţa de vizualizare, de plasticizare a cuvintelor, puterea de evocare 

a faptelor şi evenimentelor, de personificare, încărcătura lor emoţională, capacitatea acestora de a ne 

transpune în situaţiile înfăţişate de autor. În acelaşi timp, textul de citire reprezintă pentru elevi un 

mijloc de exprimare, de exteriorizare a dorinţelor, a aspiraţiilor, a lumii lor interioare, un mijloc prin 

care ei comunică cu lumea. Prin exerciţiile de analiză a expresiei poetice, elevii sunt îndrumaţi să 

desprindă în mod treptat valorile artistice pe care le cuprinde opera literară, să sesizeze şi să caute 

acele caracteristici şi particularităţi care-i conferă frumuseţea ei proprie, prin care se transmite forţa 

de comunicare a gândurilor şi sentimentelor umane şi prin aceasta puterea de influenţare şi de 

modelare pe care opera o exercită asupra cititorului. 

Limbajul artistic, care dă expresie unor stări de mare tensiune sufletească, face apel la 

sensurile figurate ale cuvintelor, la diferitele figuri de stil, la procedee artistice variate, pe care elevii 

ciclului primar nu numai că nu le ocolesc pentru o presupusă inaccesibilitate a lor, dar le caută şi, 

deseori, chiar le creează şi le folosesc apoi în exprimarea lor curentă. 

Elevii din ciclul primar pot recepţiona şi înţelege valorile artistice ale epitetelor care scot în 

evidenţă însuşirea unui obiect sau a unei acţiuni, socotită de autor ca esenţială pentru ideea sau 

sentimentul pe care vrea să le pună în lumină. Pentru a înţelege mai bine valoarea şi semnificaţia 

epitetelor – acele cuvinte care arată însuşiri ale obiectului, înfăţişând imaginea acestuia aşa cum se 

reflectă în simţirea şi fantezia scriitorului – se poate face legătura şi cu noţiunea de adjectiv; pe 

această cale elevii vor înţelege mai bine însăşi noţiunea gramaticală respectivă, precum şi rolul ei în 

vorbire. Epitetul exprimă mai mult decât o însuşire şi nu întotdeauna este adjectiv. În sintagma 
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”vase de aramă” nu apare nici un epitet, pe când în sintagma ”codri de aramă”, ”de aramă” este 

epitet, fără a fi adjectiv. Prezenţa epitetelor este foarte frecventă în lecţiile care conţin descrieri. 

Astfel, spre exemplu, lectura Căprioara de Emil Gârleanu oferă posibilitatea sublinierii valorilor 

afective, în special ale unor cuvinte şi expresii: ,,pe muşchiul gros, cald, ca o blană a pământului, 

căprioara stă jos lângă puiul ei. Acesta şi-a întins capul cu botul mic, catifelat şi umed pe spatele 

mamei lui şi cu ochii închişi se lasă dezmierdat”. Analizând textul, elevii vor fi conduşi să observe 

şi să înţeleagă valoarea şi semnificaţia unor cuvinte cum sunt: ”cald”, ”catifelat”, ”umed”, a 

expresiei (comparaţie) ”ca o blană a pământului”. 

În pastelul Sfârşit de toamnă, Vasile Alecsandri exprimă direct sentimentul de tristeţe, cauzat 

de schimbările care au loc în natură, folosind cu predilecţie, epitetul antepus: ”lung zbor”, ”jalnic 

dor”, ”vesela verde câmpie”, ”grozavii nori”. 

Poezia Balada unui greier mic, de George Topârceanu surprinde aspecte din natură la venirea 

toamnei. Elevii vor fi ajutaţi să înţeleagă că epitetul gri din finalul acestei poezii (”Toamnă gri”) 

cuprinde simbolic trăsăturile caracteristice ale anotimpului ploios şi rece. Prin intermediul epitetelor 

se atribuie deseori, unor fiinţe necuvântătoare, lucruri sau fenomene, însuşiri omeneşti. 

În aceeaşi manieră fără nici un fel de dificultate, elevii pot fi conduşi să înţeleagă şi să 

folosească în exprimarea lor curentă comparaţia, care constă în alăturarea pe baza unor însuşiri 

comune, a unui termen mai concret şi mai cunoscut, cu altul mai abstract şi mai puţin cunoscut. 

Astfel, primul vers din poezia Limba noastră, de Al. Mateevici, cuprinde comparaţia între limbă ca 

mijloc de comunicare între oameni şi o comoară, care nu necesită explicaţii prea ample pentru elevi. 

Foarte frecvent apar în lecturile elevilor, mai ales în clasele a III-a şi a IV-a, metafore. 

Înţelegerea acestora este uşurată, în bună măsură, de cunoaşterea şi folosirea comparaţiei. Octavian 

Goga îşi exprimă sentimentele de melancolie la vremea înserării, în poezia pe care a numit-o, în 

graiul local, Sara, cu versul de început ”Bolta şi-a cernit năframa”, în întregimea lui o metaforă. 

Elevilor nu le va fi greu să înţeleagă că metafora este o comparaţie prescurtată, cu un singur termen, 

al doilea, sau o comparaţie subînţeleasă. 

Aceste figuri de stil trebuie comentate, interpretate în contextul în care se află, pentru ca prin 

puterea lor de sugestie să emoţioneze, să cultive sensibilitatea copiilor faţă de conţinutul de idei 

exprimat cu ajutorul unor mijloace artistice. Copiii manifestă predilecţie pentru personificare, ca 

procedeu folosit de marii creatori de literatură. Poezia eminesciană Revedere oferă un exemplu 

remarcabil în acest sens. Personificarea codrului contribuie la creşterea intensităţii sentimentelor 

poetului la reîntâlnirea cu acest ”prieten”, simbol al veşniciei. Folosirea personificării şi a dialogului 

între poet şi codru contribuie la crearea unei atmosfere de bucurie, 
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produsă la întâlnirea cu un mediu natural atât de drag, cu profunde rezonanţe în amintirea poetului: 

”Codrule, codruţule,/Ce mai faci drăguţule, / Că de când nu ne-am văzut / Multă vreme a trecut / Şi 

de când m-am depărtat / Multă vreme am îmblat”. 

Identificarea figurilor de stil în diverse creaţii literare, indiferent de genul sau specia literară în 

care se încadrează, oferă receptorului (clasei) posibilitatea de a descifra, dincolo de sensul cel mai 

evident al textului, sensuri mai profunde. Printr-un dialog euristic ingenious conceput de învăţător, 

elevii vor ajunge să înţeleagă şi să folosească în propria lor exprimare şi chiar să creeze figuri de stil 

cu adânci semnificaţii. 

Învăţătorul trebuie să explice sensul figurat al metaforelor (atât prin căutarea unor sinonime, 

cât şi prin căutarea unor procedee intuitive), întrucât în ele stă farmecul operei literare, toată 

profunzimea gândirii şi simţirii poetice. Elementele simple de analiză stilistică ce pot fi folosite mai 

ales la clasele a III-a şi a IV-a nu constituie un scop în sine. Ele ajută elevii să înţeleagă mai bine 

mesajul unor creaţii, în special sensul figurat al unor cuvinte sau expresii, care încorporează în 

conţinutul lor un mare potenţial cognitiv şi, mai ales, educativ-afectiv. Pe această cale, elevii învaţă 

cum să se apropie, cu forţe proprii, de asemenea valori artistice, pentru a le putea pătrunde 

multiplele lor înţelesuri. În acest fel, elementele de analiză stilistică au o contribuţie de seamă la 

îmbogăţirea, nuanţarea şi activizarea vocabularului elevilor. Pe lângă însuşirea unor cuvinte şi 

expresii noi, copiii trebuie ajutaţi să pătrundă sensul ideilor, al gândurilor, al sentimentelor 

exprimate prin cuvinte. 
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AUTOCUNOAŞTEREA - PRIMUL PAS ÎN EDUCAŢIA PENTRU CARIERĂ 
 

Prof. Şarpe Alina, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroşani 

Prof. Ing. Doroţan Manuela, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan 
 

Introducere 

Punctul de plecare pentru dezvoltarea personală este autocunoaşterea.  

Dezvoltarea personală înseamnă decoperirea şi exploatarea resurselor proprii pentru a spori, 

astfel, calitatea vieţii. Să te dezvolţi personal înseamnă să devii conştient de tine, de cine eşti, de ce 

poţi şi de ce vrei, de ceea ce îti place şi de ceea ce nu îţi place.  

Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală se influenţează reciproc. Autocunoaşterea este 

procesul prin care persoana umană îşi răspunde la întrebarea „Cine sunt eu?”, ea conducând la 

formarea unei reprezentări mentale despre propria persoană (imaginea de sine).   

Autocunoaşterea conduce la: 

• formarea conceptului de sine 

• conştientizarea aptitudinilor  

• conştientizarea intereselor şi a sistemelor de valori  

Conceptul de sine cuprinde totalitatea ideilor şi sentimentelor pe care o persoană le are despre ea 

însăşi. Conceptul de sine are două aspecte:  

- imaginea de sine: părerile despre calităţile şi defectele pe care le avem - sau credem că le 

avem. 

- stima de sine: modul în care ne autoapreciem, ne evaluăm în raport cu propriile noastre 

aşteptări şi aşteptările celorlalţi. 

Fiecare persoană are  calităţi şi aptitudini pe care trebuie să le conştientizeze pentru a se 

autocunoaşte. Aptitudinile fac parte dintre punctele noastre tari. Ele pot fi cunoscute în primul rând 

prin autoobservare şi prin compararea performanţelor noastre cu cele obţinute de ceilalţi. Succesul 

într-un domeniu de activitate nu depinde de o singură aptitudine. Are o mare importanţă modul în 

care interacţionează aptitudinile între ele, cât şi cu celelalte însuşiri de personalitate (voinţa, 

sistemul de valori etc.). Unii oameni reuşesc să obţină rezultate bune într-o activitate chiar dacă nu 

au aptitudini deosebite. Alţi oameni foarte bine dotaţi “de la natură” nu au rezultate deosebite în 

activitate, deoarece nu sunt bine motivaţi, nu sunt perseverenţi. Dezvoltarea aptitudinilor de care 

dispunem presupune motivaţie, perseverenţă, însuşirea unor cunoştinţe şi deprinderi, adică necesită 

multă muncă. 
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Conştientizarea intereselor şi a sistemului de valori reprezintă un alt aspect al 

autocunoaşterii. Formarea intereselor depinde de factori genetici (potenţialul aptitudinal) şi de 

experienţele de viaţă pe baza cărora oamenii învaţă să prefere unele activităţi şi să evite altele A 

conştientiza interesele înseamnă a reflecta la alegerile anterioare pe care le-a făcut: în ce activităţi s-

a implicat, în ce domenii a lucrat ca voluntar, ce cursuri opţionale / facultative a frecventat? 

Reflectând asupra asemănărilor dintre domeniile preferate, îşi poate conştientiza interesele, sistemul 

de valori. 

Valorile reprezintă convingerile fundamentale ale oamenilor referitor la ceea ce este 

important în viaţă, în relaţiile interpersonale şi în muncă. Fiecare om îşi elaborează în cursul vieţii 

un sistem de valori care îi ghidează viaţa, opţiunile, inclusiv pe cele referitoare la carieră. Exemple 

de valori sunt familia, sănătatea, securitatea, banii, puterea etc. Valorile legate de muncă se pot 

referi la mediul de muncă, relaţiile de muncă, conţinutul muncii sau la muncă în general. 

Metode de autocunoaştere a elevilor: 

Activitățile de educaţie pentru carieră sunt primul pas spre cunoaşterea de sine a elevilor prin 

activităţi/exerciţii care iau în considerare ceea ce îi place/ ce nu îi place unui elev. 

Dintre  metodele/exerciţiile de autocunoaştere amintim: 

• Metoda “Cine sunt eu?” 

• Steaua respectului de sine 

• Analiza SWOT făcută de către elev 

• Fereastra lui Johari (explică relaţia dintre autocunoaştere şi intercunoaştere) 

• Piramida  

• Ierarhizarea valorilor 

• Testul dr. Phil (întrebări şi răspunsuri despre personalitate) 

Metoda „Cine sunt eu?” 

În cadrul acestui exerciţiu elevii completează următoarele fraze: 

                   Oamenii de care îmi pasă cel mai mult sunt …………………………………………………... 

                   Mă simt mândru de mine pentru că …………………………………………………………….. 

                   Îmi place mult să ………………………………………………………………………………….. 

                   Îmi doresc să ………………………………………………………………………………………. 

                  Unul dintre cele mai bune lucruri făcute de mine este ……………………………………….. 

                  Mi-ar plăcea să devin …………………………………………………………………………….. 

                  Ştiu că pot să ……………………………………………………………………………………….. 
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        Această metodă poate fi folosită în special la vârsta adolescenţei, de către elevi, dar poate fi 

folosită şi de către cadrele didactice, cu scopul cunoaşterii elevilor. 

Analiza SWOT 

Analiza sau tehnica SWOT este o metodă eficientă de autocunoaştere care poate, de asemenea, fi 

folosită la elevii adolescenţi. 

Puncte tari (strenghts)  

• Sunt vesel(ă) 

• Am simţul umorului  

• Învăţ  cu uşurinţă etc. 

Puncte slabe (weaknesses)  

• Renunţ  uşor 

• Sunt iritabil(ă) 

• Nu sunt comunicativ(ă), etc. 

Oportunităţi (opportunities)  

• Prietenii mă ajută 

• Familia mă susţine 

• Merg la o şcoală bună 

Ameninţări (threats)  

• Probleme familiale  

• Distanţă mare faţă de şcoală  

• Probleme financiare, etc. 

Modalităţi de aplicare:   

- Se poate aplica individual şi discuta apoi cîteva exemple. 

- Se poate face de către o grupă de elevi asupra unui alt coleg, apoi, pe rând, asupra fiecăruia 

- Se poate aplica pentru un studiu de caz 

- Se poate analiza o problemă ivită în clasă, o situaţie anume. (nu numai legată de 

autocunoaştere ). 

Concluzii 

Pe parcursul anilor de şcoală, elevii îşi dezvoltă abilităţile şi fiecare experienţă le va contura 

un mod de viaţă şi anumite perspective asupra lumii. Autocunoaşterea este importantă în momentul 

în care elevii doresc să înţeleagă tipul de activităţi şi de carieră care le va oferi nivelul de satisfacţie 

a muncii pe care şi-l doresc. Găsirea locului potrivit pe piaţa muncii este esenţială, dar nu se 

întâmplă în mod automat, iar elevii trebuie să aibă oportunitatea de a reflecta şi de a-şi analiza 

experienţele, precum şi de a-şi dezvolta încrederea în propriile abilităţi. 
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CERINȚELE GLOBALIZĂRII ȘI ACTIVITATEA DE PREDARE-ÎNVĂȚARE ȘI 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ  
 

Prof. Câmpean Gabriela-Corina Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani 
   

Deseori există discrepanțe în ceea ce privește dorințele și așteptările elevilor de liceu și 

cerințele de predare și învățare atât din perspectiva profesorilor cât și a elevilor și părinților. Astfel, 

profesorii trebuie să ia considerare în activitatea de predare-învățare și consiliere a elevilor nu 

numai nevoile acestora, cât și cerințele curriculumului, dorințele și nevoile părinților și nu în ultimul 

rând, schimbările apărute în mediul educațional, pe piața muncii și în lume in general. 

Luând în considerare aceste aspecte, profesorul, atât în calitatea sa de profesor  de specialitate 

la clasă în procesul de predare-învățare, cât și în calitate de profesor diriginte la orele de consiliere 

trebuie să satisfacă nevoile elevilor în asimilarea de informații necesare la un examen sau interviu în 

vederea obținerii unui loc de muncă atât în țară cât ți in străinătate ținând cont astfel și de cerințele 

globalizării. Lumea este într-o continuă schimbare și tot așa sunt și condițiile de a obține un loc de 

muncă la care elevii, profesorii și părinții trebuie să se adapteze rapid. Elevii trebuie încurajați să fie 

deschiși la schimbare, la diferențele culturale, să învețe să asculte și să respecte părerile celor din 

jur, să accepte diversitatea și să fie capabili să își exprime opiniile liber și fără a leza pe conlocutori, 

să aducă argumente pertinente pentru părerile exprimate.  

Mai mult de atât, profesorul trebuie să urmeze programa școlară pentru specialitatea pe care o 

predă, precum și pentru orele de Consiliere și orientare școlară, luând în considerare specializarea 

elevilor de liceu. Dacă în cazul elevilor de clasa a IX-a și a X-a curriculumul prevede aspecte 

generale, începând cu clasa a XI-a informația aste focusată pe specializarea elevului și se ia în 

vedere din ce in ce mai mult susținerea acestuia și asigurarea tuturor condițiilor de integrare  a 

acestuia pe piața muncii sau continuarea studiilor atât în țară cât și în străinătate. România se 

confruntă cu o emigrarea tinerilor care își finalizează studiile de liceu  și pleacă atât la studii cât și 

http://curs.proiectconcord.ro/mod/resource/view.php?id=53
http://cvact.ro/uploads/articole/2014/mai/26/files/ghid_ro.pdf
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la muncă în căutarea unei vieți prospere, iar profesorii chiar dacă sunt sau nu de acord cu alegerile 

elevilor lor, au datoria de a-i pregăti să facă față cerințelor diverșilor angajatori sau universități.      

La polul opus dar sub aceeași umbrelă a globalizării se află situația în care firme sau companii 

din străinătate vin în România în scopul de a investi, iar tânăra generație trebuie să fie pregătită să 

răspundă  cerințelor acestora și astfel să participe activ la dezvoltarea proprie ți transformarea lor în 

angajați de succes. În consecință, profesorul indiferent de specializarea sa trebuie să dezvolte la 

elevii săi abilități și competențe în concordanță cu cerințele pieței muncii internaționale.  

În concluzie, globalizarea a adus schimbări în modul de predare-învățare, precum și la orele 

de consiliere și orientare școlară. Astfel, profesorul trebuie să ia în considerare noile cerințe de pe 

piața muncii impuse de globalizare în pregătirea noii generații.  
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EDUCAȚIA PENTRU DIVERSITATE 
 

Prof. Ința  Ramona – Estera Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa, jud. 

Hunedoara 
  

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare îl  

constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea 

flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice 
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centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării.  Totodată 

particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine 

resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ. 

Educația informală se referă la experiențele zilnice ce nu sunt planificate sau organizate și 

conduc cître o învățare informală. Când aceste ”experințe sunt interpretate de către cei mai în vârstă 

sau de către membrii comunității ele se constituie în educație informală.” Educația informală este 

procesul care se întinde pe toată durata vieții, prin care individul dobândește informații, îi formează 

priceperi și deprinderi,  își  structurează convingerile și atitudinile, se dezvoltă, prin intermediul 

experiențelor cotidiene. 

Interesează mai mult sensul conceptual, al  educației  informale , deoarece include ansamblul 

influențelor cotidiene,  spontane, eterogene, incidentale, voluminoase care nu ăți propun în mod 

deliberat atingerea unor țeluri pedagogice, dar au efecte educative, ocupând cea mai mare pondere 

de timp din viața individului. Aceste influențe spontane, incidentale nu sunt selectate, prelucrate și 

organizate din punct de vedere pedagogic. 

Principiile educației informale nu apar în mod explicit. Acest tip de educație nu-și  propune 

în  mod  deosebit, realizarea unor obiective pedagogice,  însă  prin influențele sale exercitate 

continuu poate avea efecte educative deosebite atât pozitive, cât și negative.  

Prin miile de contacte spontane  și influențe cotidiene educația informală oferă individului 

ocazia de a adopta anumite atitudini, de a exterioriza anumite comportamente și de a interioriza 

anumite valori, conturându-se astfel profilul său psihosocial. Pe aceasta cale, orice personalitate își 

completează  informațiile achizitionate prin intermediul celorlalte forme de educație. Aceste 

influențe pot fi concordante unele cu altele sau în dezacord, sarcina de a le orienta și direcționa 

revenindu-i în principal educației formale. 

Dezavantajele educației informale sunt inerente în condițiile inexistenței unei acțiuni 

pedagogice,  instituționalizate și organizate sistematic la nivel structural și funcțional. De aceea 

educația informală are o funcție formativă redusă. Puține informații devin cunoștințe. De multe ori 

prin intermediul influențelor incidentale individul are acces la informații care pot veni în 

contradicție cu scopurile educației formale și nonformale.  

Dezvoltarea acestei forme de educație se poate realiza prin sporirea caracterului educativ 

al  influențelor spontane. Acest fapt presupune creșterea substratului cultural și al beneficiului 

formativ-educativ al informațiilor oferite pe diverse căi, lucru care determină la rândul său, 

ridicarea nivelului cultural al societății. 
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Educaţia trebuie să ne pregătească pentru comportamentul nostru individual, pentru relaţia 

noastră cu ceilalţi membri ai comunităţii căreia îi aparţinem, dar să ţină seama că suntem parte a 

unui popor, a unei naţiuni şi suntem cetăţeni ai unui continent şi ai lumii. Prin corelările 

contemporane ale existenţei noastre, suntem confruntaţi cu probleme de o mare complexitate. 

Facilitatea relativă a călătoriilor în direcţiile cele mai îndepărtate, legăturile extraordinare pe care ni 

le oferă nu numai telefonul şi telegraful, dar, mai ales, lumea computerelor, email-urile devenind o 

componentă a existenţei noastre cotidiene, ne-a aşezat într-o situaţie de relaţie şi interdependenţă de 

care trebuie neapărat ţinut seama şi în formarea noastră educaţională. 
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IMPORTANŢA ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI  PROFESIONALE  A ELEVILOR 
 

                         Prof. Mititelu Ana-Maria Şcoala Gimnazială „I.D.Sîrbu” Petrila 
 

Cei mai importanţi factori de realizare a orientării şcolare şi profesionale pentru elevi sunt 

școala și profesorii, care-i dau un caracter pragmatic. În vederea alegerii de către elevi a şcolii şi a 

profesiei este necesară  o bună consiliere şi orientare şcolară şi profesională precum şi conţinuturi şi 

strategii adecvate de formare a dragostei pentru şcoala şi profesia ce o va urma, pentru a evita la 

absolvire alienarea profesională. 

Elevul trebuie tratat cu respect, seriozitate, ascultat și încurajat șă-și asume responsabilități. 
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De asemenea și familia are un rol important în opțiunile de orientare școlară și profesională, 

prin proiecția unor neîmpliniri,visuri,ambiții pe de o parte, iar pe de altă parte  se urmărește 

transferul unor modele către urmași. 

Școala și familia permit dezvoltarea personală a elevului pentru luarea unor decizii corecte, în 

concordanță cu realitățile sociale și cu cerințele personale. 

Numai o persoană care este încadrată în profesia în care s-a pregătit şi pe care o iubeşte poate 

avea succes şi, de aici, satisfacţii, rezultate de care poate beneficia şi societatea. 

Se vor integra ușor elevii  care și-au ales școala și profesia în concordanță cu obiectivele și 

principiile prientării școlare și profesionale. 

În continuare avem o  fişă, prezentată elevilor clasei a VIII-a, pentru asigurarea  unei bune 

orientări şcolare şi profesionale. 

 

Alegerea meseriei 

- fişa elevului – 

 

     Elevul  trebuie să grupeze meseriile propuse pe baza unor criterii, să explice legăturile dintre ele, 

apoi  selectează  grupa preferată și argumentează  alegerea. 

 

• Administrator hotel •     Designer de interior •     Optometrician 

• Administrator spital •     Designer industrial •     Ospătar 

• Agent de voiaj •     Dietetician •     Pădurar 

• Agent de asigurări •     Director de hotel •     Păţi se r 

• Agent comercial •      Dogar manual •     Parchetar 

• Agent investiţii •     Dulgher •      Pescar 

• Agent de orientare •     Economist •     Petrolist 

profesională •     Editor •     Pictor 

• Agent proprietăţi  •     Educator •     Pictor decorator 

imobiliare •     Electrician •     Pilot 

• Analist •     Far mac i si •     Piscicultor 

• Apicultor •     Fermier •     Pompier 

• Arboricultor •     Fierar •     Prelucrător pe maşini- 

• Arhitect •     Fizician unelte 

• Asistent dentar •     Fizioterapist •    Profesor 
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• Asistent medical de 

•     Fotograf 

 

1 

•     Programator 

laborator •     Frizer, coafor •     Psiholog 

• Asistent medical pe •     Gardian de penitenciar •     Radioterapist 

salvare •     Gardian public •     Recepţioner 

• Asistent social •     Gcamngiu •     Reporter 

• Asistentă medicală •     Geolog •     Restaurator 

• Avocat •     Grafician •     Secretar 

• Barman •     Inginer constructor •     Sobar 

• Bibliotecar •     Inginer de computere •     Sociolog 

• Bijutier •     Inginer electrician •     Şofer 

• Biolog •     Inginer mecanic •     Stomatolog 

• Brutar •     Instalator •     Sudor 

• Broker valori •   Jurisconsult •     Tapiţer 

• Bucătar •     Lucrător pe linii şi •     Tâmplar 

• Cabanier cabluri electrice •     Telefonist 

• Casier •     Macaragiu •     Tehnician dentar 

• Ceasornicar •     Măcelar •     Tinichigiu 

• Cizmar •    Manager de resurse  •     Terapeut de recuperare 

• Chimist umane •     Tractorist 

• Chirurg •     Marochiner •     Translator 

• Cofetar •     Mecanic auto •     Viticultor 

• Comisar gardă      Mecanic avioane •     Vânzător 

financiară •     Medie medicina •     Zidar 

• Confecţioner piele muncii •     Zugrav 

 

• Consilier de 

orientarea 

•     Medic veterinar  

carierei •     Merceolog 
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• Contabil  

• Controlor de produse 

confecţionate din stofă 

• Controlor de trafic  

aerian 

•     Miner  

•     Mozaicar-faianţar â 

•     Morar  

•     Muncitor în construcţii  

•     Notar 

• Controlor vamal 

• Cosmetician  

• Crainic radio-tv  

• Croitor 

 

•     Ofiţer de poliţie  

•     Oftalmolog  

•     Operator computere  

•     Operator de film 
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FESTIVALUL  “COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!“- MODALITATE DE REALIZARE A 

EDUCAȚIEI NON-FORMALE 
 

Prof. Paula Voica Col. Tehn. de Transport Feroviar “Anghel Saligny” Simeria 

Prof. Tiberiu Voica Col. Tehn. de Transport Feroviar “Anghel Saligny” Simeria 
 

 

 

 

 

 

MOTTO: “COPIII POT SCHIMBA LUMEA!” 
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 Dorim să prezentăm câteva aspecte ale Proiectului Festivalul Internațional “Copil ca tine 

sunt şi eu!”, proiect avizat de MENCȘ în CAEN 2016. 

Festivalul Internațional  „Copil ca tine sunt şi eu!” a devenit o tradiţie în comunitate, judeţ , 

ţară. Având în vedere longevitatea sa (12 ani) şi faptul că se adresează unei categorii de copii 

defavorizaţi, face ca de la an la an să apară tot mai multă lume care doreşte să se implice, într-un fel 

sau altul, în integrarea acestor copii în comunităţile de unde provin.  

 

ARGUMENT:   „Toate fiinţele umane sunt născute libere şi egale în demnitate şi  drepturi.” 

                                                           (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului) 

În fiecare copil există valori  şi  talente în ciuda unor dizabilităţi, care trebuie dezvoltate și 

respectate de cei din jur. 

În întreaga lume există  persoane cu nevoi speciale care sunt îndreptăţite să aibă aceleaşi 

drepturi ca şi ceilalţi cetăţeni. Discriminarea reprezintă tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane 

în virtutea apartenenţei, reale sau presupuse, a acesteia la un anumit grup social. Tot în acest sens şi 

comunitatea trebuie să înveţe cum să-i trateze, cum să evite să facă diferenţe între persoanele cu şi 

fără dizabilităţi. Acesta este un deziderat important, deoarece  cu toţii ştim ce efecte devastatoare 

pot avea discriminarea şi excluderea.  În vederea formării unei atitudini pozitive faţă de persoanele 

aflate în dificultate, (fie ca este vorba de deficienţă fizică sau mintală) este considerata oportună 

iniţierea unor parteneriate educaţionale între şcoli: una de masă şi una pentru copiii cu nevoi 

speciale. Scopul acestei acţiuni este formarea unei atitudini corecte şi pertinente faţă de persoanele 

cu dizabilitaţi. Prin aceste tipuri de acţiuni pot fi „sparte” barierele ridicate de credinţele eronate ale 

societăţii şi poate fi dată şansa adulţilor şi copiilor să vadă realitatea.  

Având în vedere aceste considerente, în ultimii doisprezece ani am derulat o serie de 

activităţi împreună cu cei peste 120 de copiii cu dizabilităţi severe, profunde şi/sau asociate de la 

Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, instituţie aflată în apropierea şcolii noastre. În acest fel, 

elevii noştri, din şcoala de masă au interacţionat direct cu aceşti copii, cunoscându-le astfel, mai 

bine, nevoile şi dorinţele. De aici a luat naştere ideea unui proiect mai amplu, cu implicarea directă 

a Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara şi a altor instituţii interesate din comunitate: Primăria 

Oraşului Simeria, Centrul de Voluntariat VOLSIM Simeria, Asociaţia Culturală “Flori Mureşene” 

Simeria, Centrul Cultural Simeria- și școli partenere din străinătate: Macedonia, Malaysia,Ungaria, 

Serbia, Moldova.  

Ţinând seama de faptul că educaţia copiilor cu dizabilităţi se bazează pe artterapii, am 

considerat că este potrivit ca proiectul nostru să se deruleze sub forma unui festival cultural-artistic. 
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Proiectul se potriveşte, în acelaşi timp, mai multor tipuri de şcoli şi mai multor categorii de 

vârstă, oferind şansa comparării cât mai multor culturi şi manifestări. 

Trecând dinspre individ spre comunitate, dinspre naţional spre european, dinspre „eu” înspre 

„noi”, aspectele finale ale proiectului se vor reîndrepta spre individ. 

Prin muzică, dans şi literatură se pot depăşi bariere culturale şi de limbă, se poate învăţa 

respectul şi toleranţa faţă de cei care vorbesc o limbă diferită sau care au înfăţişare diferită, se poate 

dezvolta o atitudine mai flexibilă faţă de nou, atitudine atât de necesară – de altfel – în societatea 

modernă. 

În felul acesta se justifică necesitatea organizării Festivalului “Copil ca tine sunt şi eu!” 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara-Inspector General,Prof. dr.Ştefănie Maria 

Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria -Director Prof.Dr. Pascu Liviu, 

Prof. Felciuc Emilia Victoria, Prof. Voica Paula Camelia, Prof. Voica Tiberiu 

Centrul de Pedagogie Curativă, Simeria -Director, prof. Golăşie Mironică,Director adj. Prof. Păcală 

Monica,Prof. Simion Georgeta, Prof Muntean Emilia, Prof. Berger Cristina, Prof. Niţă Mariana, 

Prof. Ghiorghe Adina, Prof. Trif Mirela 

Primăria Oraşului Simeria- susţine financiar proiectul -Primar, dl. Risteiu Emil 

Centrul de Voluntariat VOLSIM, Simeria- asigură publicitatea şi promovarea proiectului prin 

implicarea voluntarilor-Preşedinte, dl. Nistor Tiberiu 

Centrul Cultural și de Creație al Orașului Simeria– asigură prezentarea programului şi susţine 

financiar proiectul-Director, d-na Albu Anca 

Grupul țintă: Proiectul educational “Copil ca tine sunt şi eu!” este un festival cultural artistic, 

dedicat copiilor cu şi fără cerinţe educative speciale (CES)  din ţară şi străinătate. 

Cadrele didactice de la şcolile implicate în proiect şi alte persoane care doresc să participe cu lucrări 

la secţiunile propuse  

Scopul proiectului:  

 Acceptarea în comunitate şi implicarea copiilor cu nevoi speciale în viaţa socio-culturală a 

acesteia; 

 Evitarea marginalizării copiilor cu nevoi speciale prin iniţierea unor activităţi socio-culturale 

comune, între copiii cu nevoi speciale şi copiii din şcoala generală din ţară şi străinătate. 

 Cunoaşterea valorilor tradiţionale, a moştenirii altor naţiuni şi comunităţi, promovarea 

conştiinţei interculturale, dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă şi vorbită în limbi de 

circulaţie internaţională, dezvoltarea capacităţilor de toleranţă şi respect între oameni şi 

culturi de facturi diferite; 
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Obiectivele proiectului: 

 Încurajarea elevilor de a se dedica activităţilor desfăşurate cu, copiii cu nevoi 

speciale; 

 Includerea în mod direct a copiilor cu nevoi speciale în comunitatea locală; 

 Implicarea copiilor cu nevoi speciale, a profesorilor, a elevilor din şcoala de masă şi 

a altor voluntari în cadrul acestui proiect; 

 Asigurarea unui cadru propice comunicării într-o lume în care conştientizarea 

diversităţii apare ca o veritabilă provocare; 

 Promovarea şi încurajarea creativităţii în educaţie; 

 Strângerea de fonduri pentru ajutorarea copiilor defavorizaţi. 

 Dezvoltarea unor deprinderi practice şi de comunicare; 

 Dezvoltarea abilităţilor de a lucra în echipă pentru realizarea produselor pentru 

expoziţii; 

 Stimularea mentală, integrarea socială şi dezvoltarea abilităţilor copiilor cu CES; 

 Promovarea imaginii şcolii şi comunicarea interinstituţională prin organizarea unor 

activităţi cultural-educative pentru atragerea tinerilor şi implicarea lor în proiecte 

culturale. 

Am avut ca scop şi am şi reuşit acceptarea în comunitate şi implicarea copiilor cu nevoi 

speciale în viaţa socio-culturală a acesteia, evitarea marginalizării copiilor cu nevoi speciale prin 

iniţierea unor activităţi socio-culturale comune, între copiii cu nevoi speciale şi copiii din şcoala 

de masă, aceştia din urmă acceptându-i şi considerându-i ca făcând parte din colectivitate. 
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ORELE DE SPECIALITATE – MIJLOACE DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ PENTRU 

PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
 

Prof. Vîlceanu Daniela-Corina, Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Oradea 
 

 

O problemă actuală cu care ne confruntăm în procesul educațional este absenteismul ridicat. 

Legislația este permisivă din acest punct de vedere față de elevii învățământului obligatoriu care 

profită de acest aspect, în schimb așteptările sunt diferite față de elevii ciclului superior pe care 

piața muncii îi așteaptă pentru integrare socio-profesională conform pregătirii și competențelor 

dobândite în școală. 

Am considerat oportun să propun în acest an școlar un proiect cu tema Orele de specialitate – 

mijloace de orientare în carieră pentru prevenirea abandonului şcolar. Având în vedere 

problemele identificate la clasele din ciclul superior al liceului legate de abandonul şcolar am 

considerat că doar printr-o pregătire de specialitate corespunzătoare, elevii vor conştientiza 

importanţa formării lor pentru obţinerea competenţelor profesionale necesare integrării pe piaţa 

muncii.  

Realitatea economică a României permite încadrarea în muncă a tinerilor de la 16 ani ca 

persoană necalificată, iar acest lucru e în defavoarea lor. 

Proiectul îşi propune responsabilizarea elevilor şi părinţilor acestora în luarea deciziilor 

privind viitorul elevilor pentru siguranţa integrării pe piaţa muncii.  Pe parcursul perioadei de 

şcolarizare se realizează pierderi semnificative din numărul total de elevi cuprinşi în unitatea 

şcolară, aceştia se vor regăsi în societate fără o calificare, fără studii finalizate, cu risc de 

marginalizare socio-profesională ridicat. 

Proiectul are ca scop prevenirea fenomenului de abandon şcolar şi menţinerea în sistemul de 

educaţie şi formare profesională iniţială a elevilor expuşi acestui risc, îşi propune să ajute elevii în a 

conştientiza rolul formării profesionale în viitoarea lor integrare şi să-i motiveze să se implice activ 

în propria formare.  

 Obiectivele specifice vizate de  implementarea acestui proiect sunt: 

 Identificarea cauzelor care generează abandonul şcolar. 

 Creşterea interesului pentru şcoală al elevilor expuşi riscului de abandon şcolar prin diverse 

metode de educaţie non-formală: dezvoltarea simţului răspunderii, a simţului civic, a 

deprinderii de a lucra în echipă. 
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 Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, să se contruiască o imagine de sine pozitivă prin 

autocunoaştere şi dezvoltare personală. 

 Prevenirea  şi combaterea delicvenţei juvenile şi creşterea interesului elevilor pentru 

viitoarea carieră profesională prin prin metode inovative şi transfer de bune practici din 

ţările UE. 

 Creşterea încrederii şi a relaţionării între elev-familie-şcoală.  

 Implicarea agenţilor economici pentru sprijinirea, motivarea elevilor cu abilităţi, deprinderi, 

pentru atingerea unor performanţe tehnice. 

 Pentru îndeplinirea acestor obiective am propus activități concrete, cum ar fi: 

 Aplicarea unor chestionare de identificare a cauzelor care generează abandonul şcolar. 

 Ora de specialitate altfel – elevii vor pregăti un segment de lecţie pe care îl vor preda 

colegilor care vor evalua munca acestora. 

 Aplicarea unor chestionare de autocunoaştere şi orientare în carieră pentru formarea și 

consolidarea respectului de sine. 

 Întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei, AJOFM-ului. 

 Întâlniri cu părinţii, dezbateri.  

 Activităţi derulate în colaborare cu agenţii economici la sediul acestora. Simulări de probe 

de lucru în vederea angajării. 

Proiectul se derulează pe perioada unui an școlar, iar la final se vor compara rezultatele 

obținute cu cele anticipate, respectiv: 

 Elevii implicaţi în proiect vor înregistra o scădere a numărului de absenţe. 

 Elevii din grupul ţintă vor participa activ la acţiunile şcolii. 

 Elevii cu o pregătire profesională de calitate pot vorbi colegilor identificaţi cu probleme de 

disciplină despre avantajele pregătirii profesionale. 

 Elevii şi părinţii vor desfăşura activităţi comune, dezbateri, seminarii, anchete despre 

importanţa pregătirii profesionale. 

 Elevii şi părinţii vor desfăşura activităţi comune, dezbateri, seminarii, anchete despre 

importanţa pregătirii profesionale. 

 Întâlniri cu agenţii economici, seminarii, dezbateri, antrenarea elevilor în activităţile 

agenţilor economici. 

Evaluarea proiectului se va realiza la sfârşitul anului şcolar pe baza unei fişei de autoevaluare 

şi se va măsura feedback-ul de la elevi, părinţi, profesori, agenţi economici. 
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Ca exemplu de bună practică iseminarea activităţilor prevăzute în proiect se va face periodic 

în întrunirile Consiliului profesoral, şedinţele cu părinţii, şedinţele ariei curriculare Tehnologii, 

publicare materiale în revista şcolii și alte publicații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLUL INFORMATICII ÎN INTEGRAREA TINERILOR PE PIAŢA MUNCII 
 

prof. PETRESCU ADRIANA Colegiul Naţional De Informatică „Carmen Sylva” 
 

 Inovaţiile tehnice şi tehnologice au jucat întotdeauna un rol hotărâtor în dezvoltarea 

structurilor economice şi sociale ale societăţii. Înnoirea structurilor societăţii constituie, de fapt, 

ultima fază a impactului unei noi tehnologii. Această finalitate este precedată de introducerea noii 

tehnologii în acele activităţi pe care omul era capabil să le execute si înainte, aducând optimizări, 

perfecţionări şi eficienţă. Urmează apoi faza în care noua tehnologie face posibilă executarea unor 

activităţi pe care nu era capabil să le execute înainte. 

 În cazul tehnologiei informatice, aceste faze ale importului pot fi exprimate sintetic prin 

înlocuirea şi amplificarea muncii intelectuale a omului şi transformarea societăţii umane într-o 

societate informaţională informatizată. Societatea informaţională se constituie şi se dezvoltă în jurul 
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producţiei valorilor informaţionale. Producţia valorilor informaţionale este posibilă datorită 

proliferării serviciului informaţional informatizat, simbolul societăţii informaţionale. 

 Este evident că existenţa societăţii nu poate fi concepută fără energie şi producţie de bunuri, 

însă considerarea informaţiei ca esenţă a viitoarei societăţi exprimă orientarea către o societate mai 

raţională şi mai sistematică. Acest lucru nu este întâmplător întrucât complexitatea structurală şi 

funcţională a societăţii moderne şi creşterea interdependenţei în cadrul ei forţează capacitatea 

umană să înţeleagă şi să rezolve – individual sau în grup –o multitudine de probleme. Sprijinul 

calculatorului în rezolvarea acestor probleme a fost deja confirmat în numeroase aspecte funcţionale 

ale societăţii, iar în perspectivă se pare ca aceasta este singura alternativă de a stăpâni complexitatea 

şi dinamismul societăţii actuale şi viitoare. 

 Sarcina înţelegerii în profunzime a rolului sistemelor de informatizare în funcţionarea 

societăţii, ca de altfel şi gândirea strategiilor adecvate pentru aplicarea lor, pornind de la situaţia 

socială, economică şi tehnică, sunt deosebit de dificile. 

 Cu toate acestea, se poate considera că etapele generale de realizare a informatizării 

societăţii trebuie să asigure automatizarea pe scară largă a activităţilor umane, amplificarea muncii 

intelectuale a omului şi inovarea sistematică, prin care, pe baza finalităţilor anterioare se instaurează 

noua societate informaţională. 

 Automatizarea, în mod tradiţional înţeleasă ca fiind înlocuirea totală sau parţială a activităţii 

fizice şi/sau intelectuale a omului de către sisteme artificiale constituite din dispozitive de 

automatizare complexă şi de informatizare, capătă o semnificaţie mai adâncă şi un potenţial de 

flexibilitate şi de adaptabilitate considerabil mai mare prin utilizarea pe scară largă a 

microprocesoarelor, calculatoarelor, care incorporează tot mai multe informaţii şi „inteligenţa" 

specifică domeniului în care se aplică. 

 În producţia industrială se prefigurează o automatizare completă. Începută prin evaluarea şi 

controlul procesului de producţie cu ajutorul aparatelor de măsură şi control, automatizarea se 

perfecţionează şi se extinde datorită utilizării calculatorului capabil să integreze subsistemele bazate 

pe microprocesor şi să asigure o conducere totală a întregului proces de producţie. Se remarcă deja 

rezultate deosebite în cazul proceselor continue de producţie, conducând la realizarea de rafinării, 

uzine chimice, fabrici de celuloză şi hârtie, de oţel, de ciment în care intervenţia omului va fi 

neglijabilă. Robotul industrial din ce în ce mai îndemânatic şi mai inteligent este capabil să execute 

munci din cele mai diverse – sudură, vopsit, asamblare, manipulare – aducând un grad înalt de 

flexibilitate proceselor de producţie capabile să se adapteze rapid la noi profile de fabricaţie, ceea ce 

asigură rentabilitatea automatizării, inclusiv în producţia de serie mică şi de unicate. 
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 Imaginea întreprinderii total automatizate este completată de introducerea proiectării asistate 

de calculator şi a mijloacelor de automatizare a activităţilor de birou şi de informatizarea gestiunii 

economice şi conducerii, aceasta din urmă fiind în general realizată de mai mult timp. Toate aceste 

subsisteme de informatizare şi automatizare – proiectarea şi fabricarea asistate de calculator 

(CAD/CAM), gestiunea economică birotică şi conducerea sunt integrate organic prin infrastructura 

informaţională constituită pe baza unei reţele telematice care conectează totalitatea mijloacelor 

informatice distribuite în întreprindere, acolo unde se produce, se concentrează, se prelucrează şi se 

diseminează informaţia. Procesul de automatizare completă a întreprinderii nu este numai de natură 

tehnicistă, folosirea optimă a potenţialului obţinut prin incorporarea informaţiei şi inteligenţei în 

maşini şi sisteme de producţie impune reconsiderarea întregii infrastructuri tehnice şi tehnologice, 

precum şi restructurarea organizării muncii întreprinderii. Este evident că întreprinderea complet 

automatizată nu va fi total lipsită de oameni, dar pe lângă faptul că numărul acestora va fi foarte 

redus, natura şi nivelul calificării cerute lor nu vor semăna cu cele specifice unei întreprinderi 

tradiţionale. 

 În domeniul serviciilor, unde activitatea omului este bazată pe informaţii şi cunoştinţe, 

tehnologiile calculatorului şi comunicaţiile au pătruns şi continuă să se extindă, permiţând 

automatizarea numeroaselor activităţi structurate în general după o logică fixă. Informatizarea 

devine iminentă mai ales în condiţiile creşterii volumului de informaţii şi totodată ale exigenţelor 

sporite privind calitatea şi operativitatea serviciilor. Sunt deja cunoscute servicii automate de 

vânzare şi de distribuire a banilor, cu operarea directă în bazele de date bancare, sisteme integrate 

de rezervare în transport şi sectorul hotelier. Accesul la alte servicii publice informaţionale poate fi 

complet descentralizat datorită apariţiei calculatoarelor personale şi a terminalelor videotext. Prin 

asocierea cu postul de televiziune şi telefonul, omul va putea dispune la domiciliu de o capacitate de 

prelucrare şi de un mijloc de acces direct la servicii de informare, la servicii publice (achitarea 

notelor de plată, transfer de fonduri) şi în general, la cvasitotalitatea informaţiilor şi cunoştinţelor 

umane. 

 Asistenţa medicală, de asemenea, cunoaşte un proces ascendent de informatizare, evoluând 

de la evidenţa automată a fişelor medicale spre diagnosticarea în masă vizând profilaxia bolilor 

generale, diagnosticarea specifică şi aplicarea tratamentului corespunzător. Aceste noi facilităţi pot 

fi utilizate şi de la distanţă prin disponibilizarea de baze de date cu acces interactiv, transfrontalier. 

Se menţionează şi sistemele de supraveghere automată cu calculatorul a pacienţilor şi dozarea 

corespunzătoare în funcţie de evoluţia parametrilor funcţionali ai organismului, a medicaţiei. 
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 O altă categorie de activităţi care beneficiază de capabilităţile tehnologiei integrate 

calculator-comunicaţii este reprezentată de sistemele de control, dispecerizare a traficului rutier, a 

producţiei şi distribuţiei de energie electrică, petrol sau gaze naturale, organizate la nivel urban, 

regional sau naţional. 

 În ceea ce priveşte supravegherea mediului se remarcă potenţialul imens adus de 

calculatoarele puternice şi de dezvoltarea comunicaţiilor prin sateliţi în aplicarea de tehnici noi 

privind prevenirea inundaţiilor, prevederea cutremurelor sau a altor calamităţi şi prognozarea 

vremii. Interesul general, precum şi costurile relativ mari ale sistemelor de acest fel impun crearea 

unui cadru internaţional adecvat pentru constituirea şi utilizarea partajată a lor. 

 Prin informatizarea principalelor activităţi economice se constituie baza unei infrastructuri 

informaţionale capabile să răspundă mai bine dinamismului crescut şi mutaţiilor structurale la 

nivelul societăţii. Integrarea organică a tuturor sistemelor informatizate din cadrul societăţii duce la 

formarea macrosistemului societal a cărui funcţionare este asigurată de o infrastructură telematică 

flexibilă, noua coloană vertebrală a societăţii. În acest context informatizat, conducerea şi 

administraţia devin sisteme unicate om-maşină, care asigură accesul operativ la informaţii de 

sinteză sau detaliate. Schimbul de date, informaţii cunoştinţe şi imagini dintre om şi calculator se va 

face cu ajutorul unor dispozitive capabile sş se apropie tot mai mult de mijloacele de înţelegere şi 

exprimare ale omului, iar interlocutorul omului va fi dotat cu inteligenţa necesară pentru a oferi 

răspunsuri competente, de nivelul unui expert. 

 Aplicarea pe scară largă a automatizării în industrie şi în sectorul serviciilor a dus la 

eliminarea participării directe a omului la o serie de activităţi periculoase sau grele, neplăcute sau 

plictisitoare şi la asistarea omului în activităţile creative sau în care prezenţa acestuia este 

indispensabilă. Ca efecte benefice ale automatizării pe scară largă se menţionează creşterea 

productivităţii muncii, în sensul că prin cheltuirea unei munci fizice şi intelectuale mai reduse se vor 

putea asigura toate produsele necesare unui standard de viaţă mai ridicat în condiţiile utilizării mai 

raţionale a resurselor naturale. Cu alte cuvinte, pe măsură ce procesul de informatizare şi de 

automatizare complexă avansează, se realizează emanciparea crescândă a omului de muncă pentru 

subzistenţă, putând să dedice cel mai mult timp activităţilor creative, cu rezultate benefice pentru 

umanitate. 
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CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR ÎN CONTEXT EUROPEAN 
 

Prof. înv. primar Hici Lenuţa Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lupeni 
 

                                      Aptitudini şi atitudini profesionale  

                  Aptitudinile profesionale sunt acele însuşiri fizice şi psihice relativ stabile ale unei 

persoane care condiţionează randamentul într-o profesie. Acestea sunt componente dobândite ale 

personalităţii dezvoltându-se prin exersarea în activitate. Sunt factori importanţi în alegerea unei 

cariere / profesii, de aceea, consilierilor carierei le revine sarcina de a ajuta pe tineri să ajungă la o 

imagine realistă în ceea ce priveşte aptitudinile personale. În actul reorientării persoanei în carieră 

importante sunt deprinderile transferabile (componente ale aptitudinilor profesionale) care ajută 

persoana în noua muncă prin transferul vechilor deprinderi. Aptitudinile se împart în aptitudinea 

generală sau inteligenţa generală care ajută persoana să se descurce în orice situaţie, şi aptitudini 

specifice (fluiditate verbală, memoria, reprezentarea spaţială, dexteritatea manuală) care 

condiţionează reuşita în anumite categorii de activităţi.  Atitudinea profesională este o dispoziţie sau 

orientare generală a persoanei spre activitate sau complexul de idei, motive şi cunoştinţe despre o 

anumită profesie care condiţionează modul de raportare a individului la o anumită profesie. 

Atitudinile sunt bipolare, pot fi pozitive sau negative, favorabile sau nefavorabile. În funcţie de 

imaginea pe care o are subiectul despre anumite profesii va demonstra atitudini pozitive sau 

negative pentru acestea. Reuşita profesională este condiţionată de existenţa unor atitudini pozitive.  

 

               Aria curriculară consiliere şi orientare este o componentă a Planului de învăţământ, 

introdusă în Curriculum-ul naţional din România începând cu anul 1998 pentru a oferi un program 

de educaţie pentru carieră elevilor din toate nivelurile de învăţământ. Se urmăreşte prin această arie 

curriculară pregătirea elevilor pentru o bună integrare socială şi profesională, dezvoltarea personală 

a acestora în consens cu interesele, aspiraţiile şi capacităţile proprii. Obiectivele educaţionale sunt: 

autocunoaşterea elevilor, informarea cu privire la oportunităţile de dezvoltare a carierei personale, 

dobândirea tehnicilor de muncă intelectuală, a tehnicilor de găsire a unui loc de muncă, rezolvarea 

problemelor de comunicare între elevi etc.  

              Carieră profesională  

                Cariera profesională reprezintă parcursul profesional format din ocupaţii succesive 

asumate de un individ în termenii aceleiaşi ocupaţii de bază. Pregătirea pentru carieră se face 

obligatoriu pe căi formale (şcolarizare, formare continuă), dar şi informale (studiu individual, 
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experienţă de muncă în alt domeniu sau pe altă poziţie ierarhică). Conceptul cu semnificaţie pentru 

zona profesională trebuie delimitat de cel peiorativ din expresia “a face carieră”.  

                 Consilierul carierei  

             Persoana calificată (prin studii superioare speciale) care asistă clienţii în managementul 

propriei cariere: oferă informaţii, acordă consultanţă, consiliere, orientare, evaluare şi sprijin pentru 

construirea şi dezvoltarea planului personalizat pentru carieră, prin activităţi de autocunoaştere, 

dezvoltare şi diversificare a strategiilor de învăţare, dezvoltarea abilităţilor de a face faţă tranziţiei 

de la mediul educaţional la piaţa muncii, autoevaluare şi luarea deciziilor, conştientizarea şanselor 

şi oportunităţilor de (re)integrare socio-profesională, instruire şi formare continuă sau 

complementară. 

Consilierul carierei îşi poate desfăşura activitatea în domeniul educaţional: a) la nivel 

preuniversitar (cabinete de asistenţă psihopedagogică / cabinete OSP); b) la nivel universitar 

(cabinetele de informare şi consiliere din universităţi), în cadrul oficiilor de forţă de muncă şi şomaj 

(consilier pentru îndrumare şi orientarea profesională), în instituţii private sau alte instituţii de stat 

de profil. Grupurile ţintă vizate prin acest proces includ: elevi, studenţi, tineri, adulţi / şomeri, 

persoane defavorizate socio-cultural, persoane cu deficienţe etc. şi care întâmpină dificultăţi în 

luarea şi punerea în practică a deciziilor cu privire la opţiunile de viitor şi integrarea socio-

profesională.  

 

           Ocupaţie; funcţie; meserie; profesie  

Ocupaţia este o activitate socialmente utilă care-i aduce beneficii sau constituie o sursă de 

existenţă pentru persoana care o exercită. Ocupaţia se exprimă prin funcţie sau meseria exercitată de 

o anumită persoană activă. Calificarea într-o ocupaţie se realizează (în general) la locul de muncă. 

Ocupaţiile pot fi clasificate pe baza unor criterii, precum: domeniul de activitate, nivelul de 

pregătire profesională, complexitatea sarcinilor de îndeplinit şi au ca elemente specifice: uneltele, 

instrumentele utilizate, spaţiul de lucru, durata muncii, condiţiile de salarizare.  

Funcţia semnifică o activitate exercitată într-o anumită ierarhie funcţională (de conducere 

sau execuţie).  

Meseria reprezintă ansamblul de cunoştinţe şi deprinderi de activitate dobândite prin 

procesul de educaţie (iniţială sau continuă) şi formare practică, necesare exercitării anumitor 

servicii şi activităţi.  

Profesia reprezintă specializarea obţinută prin studii (în general de niveluri mai înalte). 

Profesia poate constitui: sursă de venituri, modalitate de a obţine satisfacţii, realizări, prestigiu 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

103 

 

social, formă de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare şi de identificare a unor 

modele de viaţă.  

Piaţa muncii  

           Piaţa muncii este „spaţiul” în care se dezvoltă raporturi între oferta şi cererea de 

muncă, se stabilesc condiţiile de angajare şi salarizare ale persoanelor apte de muncă, se realizează 

schimburi de informaţii cu privire la cererea şi oferta de forţă de muncă şi se evidenţiază 

oportunităţile profesionale pentru persoanele care doresc să găsească un loc de muncă sau să îl 

schimbe pe cel existent. Piaţa muncii impune adaptarea structurilor de formare profesională iniţială 

şi continuă la cerinţe angajatorilor, precum şi dezvoltarea resurselor umane prin policalificare şi 

recalificare.  

      Planificarea şi dezvoltarea carierei  

  Planificarea carierei este procesul de identificare a paşilor care trebuie parcurşi 

pentru dezvoltarea carierei şi presupune stabilirea obiectivelor, acţiunilor care vor fi realizate, 

resurselor necesare (umane, financiare), termenelor, responsabilităţilor, rezultatelor concrete 

aşteptate, eliminarea obstacolelor. În cadrul unui program de consilierea carierei planificarea se 

desfăşoară după etapele de autocunoaştere şi explorare ocupaţională, educaţională.  

               Planificarea carierei include aspecte ce ţin strict de locul de muncă, dar şi 

activităţile de timp liber, viaţă personală etc. În vederea realizării unei planificări a carierei este 

necesară o privire în perspectivă, care să puncteze aspecte precum: scopul în viaţă, imaginea de 

sine, tipul de muncă dorit, relaţiile cu ceilalţi, tipul de locuinţă dorită, realizările globale de pe 

parcursul vieţii.  

 

 

PROIECT CRCD PENTRU ELEVII DIN TOATĂ ȚARA 
 

Prof. Marilena Ana Draia Liceul Tehnologic ,,Ovid Densusianu" Călan 
 

 

CRCD - „Civilizație Românească și Cultură Democratică”, este un un proiect 

multidisciplinar de colaborare interșcolară inițiat și gestionat de organizatorii de la Liceul 

Tehnologic ”Ovid Densușianu” din Călan județul Hunedoara, în parteneriat cu alte câteva Școli 

Gimnaziale din Județul Hunedoara și diferite instituții, proiect la care Asociația CĂLAN 1387 are 

deosebita plăcere să fie colaborator, alături de Primăria Călan. „Civilizație Românească și Cultură 
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Democratică”, poate părea un titlu pretențios, dar cum altfel ar putea fi, numai dacă ne gândim la 

cât de pretențioase sunt timpurile pe care le trăim și mai ales tinerele generații. 

Ce este de fapt CRCD? Este de fapt colaborarea dintre unităţi de învăţământ, şcoli 

gimnaziale şi licee din România şi urmăreşte realizarea unui schimb de experienţă constructiv între 

acestea și în primul rând folositor elevilor și dascălilor acestora. Prioritare sunt vizitele-excursii la 

obiectivele turistice și nu numai din zona instituției gazdă, (monumente istorice și naturale, 

arhitecturale, ecumenice, muzee diverse, sedii de organizații, societăți comerciale, etc., întâlnirile cu 

personalitățile locale, cu echipele sportive de elită din localitățile din apropierea instituției gazdă, și 

multe altele. Apoi, nu neapărat în plan secundar, trebuie să vorbim de spectacolele de prezentare ale 

celor care participă la proiect, expozițiile de fotografii, albumele foto din spațiul virtual, montajele 

audio-video şi desenele relizate de elevi, demonstrațiile de dans și recitalurile muzicale, 

concursurile de diverse feluri pe diverse teme, taberele de arheologie din perioada verii, conferințele 

și simpozioanele anuale de prezentare și analiză a Proiectului. Elevii și chiar dascălii  participanţii, 

prin practicarea exercițiului democratic pe care toate aceste acțiuni îl implică, vor putea astfel să 

descopere și să cunoască elemente de cultură democratică, luând în primul rând contact cu 

multiplele valori ale civilizaţiei naţionale.  

Ce oferă gazdele de la Călan, din punct de vedere logistic? --- Cazare la prețul de până 

la 20 ron/persoană/noapte, (maxim 60 de locuri), în internatul Liceului Tehnologic „Ovid 

Densușianu” Călan, în condiții similare unui hostel 2 stele: maxim 4 paturi în cameră, grup sanitar 

(toaletă și duș cu apă caldă) în cameră,  internet wireless, spațiu comun cu televizor pentru elevi și 

spațiu comun pentru dascălii care însoțesc elevii.. 

--- Intermedierea costurilor meselor de prânz și cină (la cererea participanților), în cazul 

servirii acestora la unități alimentare din Călan care sprijină proiectul. Meniul, costul şi ora celor 

trei mese se stabilesc anterior sosirii participanților, de comun acord cu aceștia, prin intermediul 

echipei de proiect. --- Ajutor și sugestii în alcătuirea itinerarului vizitelor de pe parcursul zilelor în 

care Călanul este gazdă a Proiectului. --- Variante de scenarii și program de desfășurare, defalcat pe 

zile, deasemenea ghidaj profesionist pe teritoriul județului Hunedoara, pentru participanții care 

doresc să se bazeze pe expertiza echipei de proiect, chestiuni care se decid deasemenea anterior 

sosirii participanților. --- Intermedierea costurilor și taxelor de intrare la diversele obiective care 

urmează a fi vizitate, o parte a instituțiilor răspunzătoare de gestiunea obiectivelor, fiind parteneri ai 

Proiectului. ---Vă vom oferi surprize pentru timpul liber, din zilele vizitelor ... și nu numai! ☺  

Ce așteptăm de la cei care ne vizitează în cadrul Proiectului? --- ne dorim să ne 

prezentați cine sunteți, de unde veniți, cu ce vă mândriți și ce știți despre noi ☺ Vă punem la 
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dispoziție sala de spectacol, sala de sport, spații de expunere pentru expoziții, aparatura pentru 

prezentările media, demonstrații sau recitaluri și poate, orice altceva ne solicitați ☺  

Ce urmărim prin programul CRCD și prin dezvoltarea acestuia? Ne dorim crearea unei 

coeziuni între elevii şi cadrele didactice din diferite regiuni ale României, care să presupună mai 

mult decât colaborarea pornită de la parteneriatele încheiate între unităţile şcolare. Astfel, proiectul 

”Civilizație Românească și Cultură Democratică” - CRCD se bazează pe simţăminte mai profunde, 

care implică prietenii durabile, realizate atât între elevi, cât și între cadrele didactice, urmărindu-se 

demontarea percepției actuale conform căreia solidaritatea umană este un concept care nu pare să se 

încadreze standardelor societăţii moderne și consumiste care promovează competiţia şi 

individualismul.  

Proiectul " Civilizaṭie românească ṣi cultură democratică" C.R.C.D. este cuprins în 

Calendarul activităților educative judeṭene (Hunedoara) C.A.E.J- 2017, Secṭiunea B - Domeniul 

Culturalartistic, culturi și civilizaṭii, poziṭia 2. Proiectul beneficiază de publicitate și promovare în 

media și în spațiul virtual, are deja pagină Facebook: CRCD, în pregătire un site al proiectului, iar 

anual, toate activităţile vor fi reunite pe un CD  sau album foto și vor fi publicate în Revista „Lada 

de Zestre” a Asociației CĂLAN 1387. 

Vă așteptăm cu drag! 

 

 

 

 

 

MANAGEMENTUL DEFECTUOS AL CLASEI DE ELEVI 
 

            Prof. Ramona Tiuzbaian, Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” Vulcan 
 

Ȋnvăţământul modern “centrat pe elev”, care caracterizează aspectul aplicativ al actului de 

educaţie demonstrează importanţa unui management al clasei pertinent, profesionist, specializat. 

            Managementul clasei de elevi, reprezintă un domeniu prioritar de pregătire profesională a 

cadrelor didactice în prezent având în vedere complexitatea problemelor cu care se confruntă un 

profesor la clasă, necesitând acordarea unei atenţii sporite din partea tuturor celor implicaţi în 

procesul instructiv educativ: educatori, învăţători, profesori, directori de şcoală. 

           Efectele negative ale unui management defectuos al clasei  pot fi : 
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 Obosela-obiectivă 

 Oboseala pasivă; 

 Supraîncărcarea; 

 Lipsa de motivare; 

 Deprecierea climatului educaţional; 

 Abandonul şcolar; 

 Minciuna; 

 Agresivitatea; 

O analiză amănunţită a acestor consecinţe negative poate fi relevantă pentru a motiva 

cadrele didactice să se acorde importanţa cuvenită managementului clasei cu toate valenţele 

acestuia: 

 Diagnoza; 

 Proiectare; 

 Organizare; 

 Evaluare 

 

Cercetările de ordin psihologic la clasa de elevi au demonstrat faptul că la baza agresivităţii se 

află subaprecierea eului, o autoevaluare scăzută, cu comportament anxios. O altă cauză o 

declanşează mecanismele de apărare la aşa-zisul fenomen de curiozitate blocată. Dacă profesorul nu 

cunoaşte tendinţa elevului de a se afirma, de a cunoaşte aprecierea adulţilor, se crează o tensiune 

puternică, frustrantă. 

Ȋn ceea  ce priveşte comportamentul agresiv al elevilor, în raport cu ceilalţi colegi, s-a constatat 

că sentimentul de satisfacţie sau insatisfacţie poate impulsiona o directie pozitivă sau negativă. 

Teama unor elevi pentru o anumita notă, pentru a nu-şi deprecia imaginea despre sine, poate 

declanşa un”vid de gândire”. Reglatorul social al fricii şi agresivităţii este atracţia pentru sarcinile 

şcolare, instituirea unui climat favorabil, sarcini şcolare atractive, accesibile, potrivit nivelului de 

dezvoltare al elevilor, acestea contribuie la intărirea motivaţiei pentru învăţare, comunicare sau 

relaţionare. 

 Prin masca proferorului”mâna de fier” deseori se provoacă durere sau neplăcere, 

provocându-se un climat insecurizant şi insatisfacţii emoţionale. Autoritatea prost înţeleasă 

devine sursa de agresivitate pentru copil. Tirania impusă de profesori produce o confuzie în 

viaţa sufletească a elevului cu următoarele consecinţe: 

 Dezorganizări; 
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 Disfuncţii în plan relaţional; 

 Delincvenţa; 

 Abandon şcolar; 

 Sinucidere. 

Ce îl conduce pe un profesor spre violenţă?  

Pedeapsa educativă este utilizată în sensul nerepetării greşelii. Practica pedagogică arată că mai 

utile sunt : 

 Ȋncurajarea; 

 Dojana; 

 Tact; 

 Răbdare şi dragoste; 

 Modele pozitive; 

 Dezvoltarea părţilor pozitive ale personalităţii agresorilor; 

 Strategii altruiste. 

Agresivitatea infantilă se dezvoltă în raport cu contraacţiunea pedagogică şi tactul pedagogic. 

  

 

                  Bibliografie 

1. Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom Iaşi, 1998 

2. Dulamă, M. E., Metode, strategii şi tehnici didactice activizante, Editura Clusium, 2002 

3. Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., Psihopedagogie, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2004 

4. Găvenea, Ax.,Cunoaşterea prin descoperire în învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti,1975 

 5. Gherghescu, J., Gherghescu L.N., Stratulat A., Pleşu C.C., Interdisciplinaritatea – Teorie şi 

practică,Editura Sfera,2007 

6. M.E.N. – C.N.C., Ghid metodologic de aplicare a programelor de abilităţi practice şi Educaţie 

tehnologică, Editura Corint, Bucureşti, 2001 

7. Singer, M., Voica, C., Didactica ariilor curriculare Matematică şi ştiinţele naturii şi tehnologii, 

Unitatea de management a PIR, Bucureşti, 2005 

8. Stanciu, M., Reforma conţinuturilor învăţământului, Editura Polirom, Iaşi, 1999 

 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

108 

 

PREROGATIVELE ACTUALE ALE PROFESORULUI ÎN ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ 
 

                           prof. PASCAL RODICA Colegiul Economic „Hermes” Petroşani  
 

Cererea crescândă de educaţie, educaţie permanentă, integrarea învăţământului cu cercetarea 

şi producţia, obligă şcoala să-şi revizuiască principiile, obiectivele, structura, metodologia şi stilul 

de lucru, pentru a răspunde adecvat exigenţelor tot mai mari pe care societatea i le pune în faţă. 

Obiectivele care stau în faţa şcolii contemporane, numeroase şi complexe, pot fi îndeplinite 

numai cu un personal devotat, temeinic pregătit şi înzestrat cu valoroase calităţi personale şi 

profesionale. Este subliniată cu deosebire sarcina formativă ce revine personalului didactic în 

educarea tinerei generaţii şi nu numai aceea de instruire a elevilor. Inversarea de accent de pe 

informativ pe formativ, nu poate fi realizată doar prin simpla formulare a unor deziderate elevate, 

deoarece reclamă o reconsiderare a întregului sistem de învăţământ şi în special o subliniere 

specială a locului şi rolului profesorului în acest sistem, el fiind specialistul care participă la 

formarea cadrelor pentru toate sectoarele de activitate. 

Fiecare cadru didactic din întregul sistem de înăţământ, trebuie să fie atât un bun specialist 

în domeniu, cât şi un bun educator. Numai îmbinând aceste două calităţi, cadrele didactice îşi vor 

îndeplini în bune condiţii sarcina de înaltă responsabilitate şi onoare în formarea tinerei generaţii. 

A reveni mereu asupra rolului si funcţiilor profesorului, înseamnă a încorpora noile 

achiziţii ale cercetarii pedagogice şi a preciza domeniile şi direcţiile de competenţă ale acestuia. 

Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii 

elevilor. Cu toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul îşi  păstrează 

numeroase prerogative în acest domeniu, el fiind principalul modelator al personalităţii elevilor, 

începând de la imprimarea unei conduite externe, pînă la formularea aspiraţiilor şi idealurilor  lor 

de viaţă. În acest sens, cadrul didactic este: 

 persoana resursă - transmite informaţii, instruieşte, defineşte obiecte, consiliază elevul în 

funcţie de metodele de învăţare cele mai adecvate; 

 specialistul în relaţii inter-personale şi grupale- este diagnostician, consilier, organizator al 

grupului ori mediator între grupul de elevi şi lumea din afara şcolii. Acesta, prin competenţele 

sale de agent de comunicare, va satisface trebuinţele de comunicare ale adolescenţilor. Ca agent 

de socializare, profesorul va satisface necesităţile de relaţionare ale adolescenţilor care au 

carenţe de relaţionare cu părinţii, colegii; 

 tehnician - propune situaţii de învăţare, favorizează realizarea de producţii audiovizuale şi 
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            informatice, lecţii asistate de calculator; 

 evaluator - controlează progresul învăţării cognitive ori sociale, consiliază elevii pentru a 

depăşi obstacolele în învăţare; 

  cercetător - sprijină proiectele individuale de studiu, de dezvoltare personală ale elevilor şi ale 

 grupului; 

 terapeut - este empatic, se îngrijeşte de problemele emoţionale ale elevilor. Profesorul ca 

terapeut îşi asumă tot mai mult funcţia de consilier, el devine un observator sensibil al 

comportamentului elevilor, un îndrumator persuasiv si un sfătuitor al acestora. Ca agent   

cognitiv va încerca să participe la diminuarea dezechilibrelor psihice, emoţionale. 

 descoperitor - el identifică particularităţile creative, estetice, dramaturgice ale adolescentului; îi 

oferă posibilitatea de a interpreta diferite roluri pe care identificându-le, adolescentul poate să şi 

le asume sau să se disocieze de ele. 

 catalizator de emancipare afectivă şi intelectuală - acţionează pentru dezvoltarea echilibrată 

şi armonioasă a minţilor adolescenţilor, îi ascultă şi îi ajută să se exploreze şi să înţeleagă mai 

bine universul intim şi prin descoperirea acestuia să se înţeleagă pe ei înşişi. O astfel de ipostază 

presupune preocuparea acestuia de a găsi cele mai potrivite metode şi strategii acţionale pentru 

a-i face pe adolescenţi să-şi dobândească informaţiile necesare cunoaşterii disciplinei, pentru a 

conduce la autonomie intelectuală şi axiologică; să-l ajute să descopere blocajele de orice 

natură, barierele de comunicare; să-l determine, pe baza unei experienţe vaste şi a unei 

experienţe mature, să îşi formeze o disciplină a vieţii: lectura, comunicarea, sinteza, 

interpretarea, creativitatea. 
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CONSILIEREA ELEVILOR CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

                          prof. Petrescu Florentina Colegiul Economic ”Hermes” Petroșani 
 

Analiza evoluţiei sau involuţiei educaţiei presupune un cumul de mai multe elemente: elev, 

profesor, părinte, curriculum, legislaţie, metodologie, context istoric, cultural, psihosocial.  

Trăim o criză a educaţiei. Majoritatea părinţilor dau vina pe profesori şi pe schimbările 

negative din societate, profesorii dau vina pe părinţi şi pe sistem. Între timp problemele elevilor 

noştri continuă să crească. Cu certitudine că un profesor poate influenţa foarte mult un elev. De 

asemenea, societatea este o altă componentă care ne amprentează copiii; sistemul poate să 

legifereze soluţii benefice educaţiei, dar cea mai mare putere o are familia. Aici încep problemele şi 

de cele mai multe ori doar aici pot fi rezolvate. 

Adolescenţa este perioada dezvoltarii intense în plan psihic şi al stabilizării structurilor de 

personalitate. Dezvoltarea fizică este în ultimul ei stadiu, fără rezultate spectaculoase. În această 

etapă, adolescentul se confruntă cu tensiuni, conflicte şi frustrări în căutările sale privind 

descoperirile propriului eu. 

Evoluţia personalităţii adolescentului este influenţată de trei factori remarcabili: relaţiile 

sociale, implicarea în propriul proces de formare şi aventura în experienţa vieţii reale. Debutul 

evoluţiei îl constituie perioada de negare, opoziţie, contestare numită „criza adolescenței”. Finalul 

pozitiv al acestei crize este dezvoltarea constiinţei de sine şi a disponibilităţilor creatoare. 

Adolescentul îşi cristalizează concepţia despre viaţă şi face alegeri în funcţie de modul propriu de 

înţelegere al vieţii. Cei care nu reuşesc acest lucru vor suferi un deficit în dezvoltarea de ansamblu a 

personalităţii.  

Disponibilităţile afective, intelectuale şi voluntare contribuie la structurarea propriului 

sistem de valori ale viitorului adult. Intersectarea afectivităţii cu motivaţia are ca rezultat 

comportamente şi conduite de politeţe, amor propriu, evitare, reticenţe etc. Afectivitatea, emoţiile şi 

motivaţiile variate produc mari schimbări în personalitatea adolescentului, fapt pentru care mulţi 

psihologi au numit această perioadă „vârsta furtunilor şi stresului”. 

Expresia „Dificultăţile de învăţare” desemnează un ansamblu disfuncţional ce se manifestă 

prin dificultăţi în însuşirea şi utilizarea scrisului, cititului, raţionamentului şi deprinderilor sociale. 

Important este a face o distincţie clară între deficienţă mintală şi deficienţă de învăţare. 

Deficienţa mintală presupune aptitudini scăzute în toate domeniile, în timp ce dificultatea de 

învăţare vizează anumite domenii în care se manifestă deficit şi pot exista altele în care excelează.  
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Studiul factorilor cauzatori ai deficitului de învăţare a determinat mulţi specialişti să 

abordeze tema, având în vedere natura complexă a individului (caracteristici particulare de învăţare 

– factori individuali), dificultatea actului în sine (învăţarea – factori individuali şi contextuali) şi 

mediul (factori socio‑culturali). 

„La început se considera că dificultăţi de învăţare pot avea numai anumiţi copii şi asta 

numai din cauza lor. Apoi, s‑a considerat că există probleme specifice care se încadrează într‑o 

categorie aparte de deficienţă ce ţine de procesul de învăţare în sine. Iar în ultimii 10 ani apare tot 

mai mult ideea responsabilizării şcolii şi factorilor de educaţie pentru reuşita învăţării. Învăţarea 

este definită în plan individual, dar şi ca act social”. 

Citatul profesorului Ecaterina Vrăşmaş redă esenţa cauzelor întâlnite la elevii cu dificultăţi 

de învăţare. Pornind de la acesta şi sintetizând din literatura de specialitate, rezultă cauze medicale 

și cauze create de mediu: 

- cauze şcolare – incompatibilitate între cadru didactic şi elev, curricula neadaptată vârstei 

sau nivelului elevilor, suprasolicitare şcolară din punct de vedere al timpului alocat învăţării, lacune 

acumulate de elev de‑a lungul timpului, metode şi tehnici neatractive folosite în procesul didactic, 

spaţiu inadecvat procesului de învăţământ;  

- cauze familiale – familie monoparentală, dispute frecvente între părinţi şi chiar violenţe, 

lipsa posibilităţilor materiale, părinţi care îşi neglijează copiii din cauza serviciului, părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate şi copiii lăsaţi singuri;  

- cauze sociale şi cauze relaţionale – experienţe sociale negative, lipsa sprijinului de 

învăţare, influenţele grupurilor, modele promovate de mass‑media, colegi respingători, dificultăţi de 

relaţionare, neacceptare de către colectiv, autoizolare. 

Într‑un mediu echilibrat, plin de afecţiune şi cu modele demne de urmat, copiii se vor 

dezvolta acceptându‑şi limitele, slăbiciunile şi problemele. Orice copil este unic, diferit şi special. 

Procesul dezvoltării în acest sens presupune trudă din partea copiilor, încercări prin care trebuie să 

treacă, obstacole de depăşit şi greşeli pe care le fac. Mediul (factor contextual) este cel care îi ajută 

(în acest proces al dezvoltării) să treacă mai departe sau dimpotrivă le poate crea repulsie față de 

şcoală, neîncredere în forţele proprii, inhibiţie, neadaptare socială. De aceea, identificarea factorilor 

inhibitori şi stimulativi creaţi de mediu este foarte importantă. 

Lipsa sprijinului (din partea familiei, şcolii, societăţii) pe parcursul experienţelor de învăţare 

psihosociale poate crea aşa‑numitele dificultăţi de învăţare pasagere. Ele pot fi remediate dacă sunt 

depistate la timp şi dacă se intervine adecvat. Altfel situaţia de învăţare se pot complica şi mediul 

sau contextul sociocultural poate deveni constrângător.  
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Prin intervenţie utilă şi activităţi specifice, elevii cu dificultăţi pasagere de învăţare pot 

depăşi barierele propriilor limite şi îşi pot îmbunătăţi: 

– abilităţile cognitive; 

– autocontrolul emoţional; 

– comportamente sociale. 

Orice strategie de intervenţie în dificultăţile de învățare trebuie să fie centrate pe rezolvarea 

problemelor ivite în procesul de învăţare, antrenând şi valorificând potenţialul de învăţare al 

copilului (orientarea să fie pe ce poate copilul, nu pe ceea ce nu poate el să realizeze).  
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ACTIVITATEA DE MERCHANDISING – INSTRUMENT DE VÂNZARE ŞI 

PROMOVARE 
 

                             Prof. ec. Trif Margareta Colegiul Economic “Hermes” Petroşani 
 

Este o practică de marketing, rezultat al evoluţiilor intervenite în comerţul modern, 

îndeosebi în comerţul cu amănuntul din magazinele cu autoservire (specifică marii distribuţii).   

Spre exemplu, succesul unui magazin poate fi influenţat decisiv de modul de aranjare a 

produselor: dispunere pe game de produse sau pe producători, pe orizontală sau pe verticală 

(inclusiv în funcţie de notorietatea mărcii sau după tipul de ambalaj etc.). 

Merchandisingul poate fi definit ca ansamblul de metode şi tehnici de prezentare activă, în 

cele mai bune condiţii materiale şi psihologice a unui produs, la locul de vânzare, în scopul 

optimizării vânzărilor şi pentru a aduce un plus de satisfacţie clientelei în timpul căutării şi al 

cumpărării produselor, ceea ce implică: semnalare, expunere, evidenţiere, întâietate etc. 

Pentru distribuitor, este necesar mai întâi să se decidă, într-un spaţiu limitat, în favoarea 

celor mai profitabile mărci de produse şi a celui mai favorabil loc posibil al diferitelor familii de 

produse comercializate. Spre exemplu, în cadrul unui supermarket, fiecare categorie de produse 

(produse proaspete, congelate, băuturi, textile etc.) ocupă o zonă bine delimitată; fiecare distribuitor 

are o politică specifică - iar pentru magazine de mărime diferită alocarea spaţiilor se face în mod 

diferit: prioritar produse alimentare - în punctele de vânzare mici, spaţii extinse pentru articole de 

vestimentaţie, de întreţinere ş.a. - în magazinele de dimensiuni mari. 

Pentru a nu împiedica fluxul circulaţiei clientelei, produsele caracterizate printr-o achiziţie 

frecventă sunt amplasate, adesea, în capătul magazinului (sau raionului). 

Amenajarea punctului de vânzare 

Cele mai importante aspecte la care merchandisingul face referire sunt:  

 amplasamentul de comercializare al produsului în magazin/raion (etalare, eşantionare, 

condiţionare, preambalare, marcare, etichetare ş.a.).   

 suprafaţa de vânzare atribuită per produs (fr. – espace de linéaire), calculată în 

centimetri sau feţe de ambalaje de produse (engl. - facings);  

 cantitatea din fiecare produs care va fi prezentată în cadrul raionului (inclusiv 

cântărire, dozare, verificarea greutăţii, imprimare, codificare ş.a.) - cantitate suficientă pentru ca 

produsul să fie vizibil şi pentru a evita rupturile de stocuri între două perioade de aprovizionare, 

cantităţi limitate pentru a evita stocurile inutile;  
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 modalităţile de dispunere şi aranjare a mărfii, mobilierul de prezentare folosit (adaptat 

tipului de produs - legume-fructe, textile, încălţăminte, cărţi, video, jucării etc.): etajere, paleţi, coşuri, 

rafturi (modulare) de perete, vitrine, gondole, tejghele, standuri (rotative), expozitoare etc.; 

 punerea în evidenţă a suprafeţelor având un impact puternic asupra cumpărătorului: 

extremităţile rafturilor (fr. - têtes de gondole), etajere situate la nivelul privirii şi al mâinilor 

(rezervate pentru promovarea produselor noi şi „împingerea” pe piaţă a unor articole); dispunerea 

cât mai economică a mărfurilor, dotare adecvată cu echipamente; 

 natura materialelor  de publicitate folosite la locul de vânzare: etichete, postere, afişe, 

pliante, broşuri, reclamă sonoră, video, animatori, obiecte promoţionale etc ; 

Un specialist în domeniul merchandisingului poartă numele de merchandiser; printre 

atribuţiile sale se numără:  

– verificarea prezenţei produselor firmei pe piaţă;  

– relaţiile cu distribuitorii;  

– promovarea mărcii la locul de vânzare;  

– informare privind produsele noi apărute etc. 

Amenajarea spaţiului alocat produselor 

Pentru a se putea vinde, un produs are nevoie de o suprafaţă minimă de prezentare; în caz 

contrar, clientul va percepe cu dificultate marca. Prezentarea verticală este preferată celei orizontale 

(frânează deplasarea prea rapidă a clientelei, favorizează achiziţiile de impuls ş.a.).  

Numărul de unităţi (bucăţi) din acelaşi produs, expuse pe o suprafaţă de vânzare (în poziţie 

obişnuită, văzute din faţă) este ceea ce în merchandising poartă numele de frontal (engl. – facing). 

Se poate exprima şi ca lungime - numărul de centimetri (sau metri) ocupaţi de o marcă de produs în 

cadrul unui raion. Poate fi, de asemenea o suprafaţă vizibilă, situată în prim-planul privirii clienţilor, 

folosită pentru evidenţierea unui produs de atracţie într-un magazin. 

La nivelul fiecărui raion, spaţiul de vânzare este exprimat de lungimea sau suprafaţa 

disponibilă pentru etalarea unui produs (engl. – front line space, fr. - linéaire). Fiecare referinţă din 

raion se caracterizează printr-o anumită lungime de etalare, întindere care se exprimă prin numărul 

de expuneri ale mărcii în cadrul liniarului (privită din faţă). 
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PROIECT EDUCATIV -REACȚII CORECTE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ 
 

prof. Hoduţ Florentina, C.T. „Traian Vuia” Oradea 
 

În anul trecut şcolar am coordonat un proiect educativ care s-a încadrat în domeniul 

civic/educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă, PSI. 

Acest proiect a fost implementat cu scopul de a contribui la educarea elevilor şi a 

comunităţii, utilizând modalităţi interactive privind managementul riscului. Cutremurele, 

inundaţiile, alunecările de teren sunt exemple de fenomene naturale care se pot produce în orice 

moment. 

Colaborarea permanentă în cadrul comunităţii poate contribui la reducerea impactului 

dezastrelor, iar elevii au un rol important în acest proces. Prin realizarea acestui proiect am dorit să 

promovăm educarea privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi modul de prevenire şi 

comportare în situaţii de urgenţă, atât în familie, cât şi la şcoală.  

La finalul proiectului elevii urmând să adopte un comportament corect în caz de incendiu 

sau în diferite situaţii de urgenţă. 

Scopul proiectului a constituit formarea unui comportament adecvat în cazul producerii 

situaţiilor de urgenţă, atât în cazul elevilor, cât şi al cadrelor didactice. 

Obiective proiectului au fost:  

o cunoaşterea principalelor tipuri de riscuri, a formelor de manifestare a acestora, precum 

şi a  terminologiei specifice; 

o formarea şi perfecţionarea unor atitudini şi comportamente responsabile în situaţii de 

urgenţă; 

o dezvoltarea capacităţii de a folosi cunoştinţele dobândite, din domeniul situaţiilor de 

urgenţă, pentru reglarea şi influenţarea comportamentului propriu şi de grup, dezvoltarea spiritului 

de solidaritate. 

Grupul  ţintă a fost constituit din 200 de elevi ai şcolilor implicate,  cadre didactice, 

comunitatea locală. 
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Proiectul s-a desfăşurat pe o periadă de patru luni. 

S-au încheiat protocoale de parteneriat cu 6 şcoli din judeţ. 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au fost: 

 o vizită la ISU Crişana 

 un concurs de desene cu tematica de prevenţie PSI 

 o simulare în caz de cutremur 

 prezentare ppt a indicatoarelor PSI şi semnificaţia lor 

 un concurs de de ppt-uri cu tematica de prevenţie PSI 

 o excursie 

La finalul activităţilor elevii participanţi au completat chestionare de satisfacţie. În urma 

analizei acestor chestionare am putut constata că activităţile din cadrul proiectului au fost 

interesante şi i-au ajutat pe elevi să-şi formeze un comportament responsabil şi să-şi dezvolte 

spiritul de solidaritate în cazul apariţiei unor evenimente de risc. 

Având în vedere faptul că proiectul a avut un impact pozitiv în rândul şcolilor participante 

vom implementa acest proiect la nivel judeţean şi în următorii ani şcolari.  

 

 

 

 

 

MANAGEMENTUL  CLASEI- RELAŢII ŞI INTERACŢIUNI EDUCAŢIONALE 
 

Prof. înv. primar, MOCANU  ELENA Colegiul Naţional „M. EMINESCU” 

Petroşani 
 

Studiile de psihologie socială au pus în evidenţă importanţa uriaşă a climatului afectiv din 

grupul informai pentru participarea elevilor în şcoală, precum şi eficienţa interacţiunii dintre elevi 

pentru procesul de învăţare. Dacă şcoala tradiţională a avut o atitudine reticentă şi chiar a descurajat 

cooperarea între elevi, pedagogii contemporani o favorizează, plecând de la ideea că, în multe 

cazuri, grupul mediază relaţia elev - cadru didactic. De altfel, unii autori includ în definiţia grupului 

clasă interacţiunea cadru didactic - elev: „Clasa de elevi, scrie Adrian Neculau, este un grup de 

muncă specific, compus dintr-un număr de membri egali între ei (elevii), şi dintr-un animator 
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(cadrul didactic), ale căror raporturi sunt reglementate, oficial, de tipul sarcinii şi de normele de 

funcţionare”. 

Clasa posedă toate caracteristicile grupului primar (grupul primar este un grup ai cărui 

membri au aceleaşi valori, scopuri şi standarde de comportament şi în care sunt posibile contacte 

interpersonale frecvente): 

1. Interacţiunea faţă-în-faţă a fost considerată întotdeauna o caracteristică fundamentală a 

grupului primar. Clasa şcolară oferă din plin posibilitatea unor interacţiuni de acest tip. 

2. Ca orice grup mic, clasa posedă structuri ce-i conferă stabilitate în cadrul interacţiunii 

membrilor se dezvoltă norme ce modelează comportamentele şi le face previzibile. 

De asemenea, structura clasei este întărită de statusurile rolurile ce apar şi evoluează în sânul 

ei. Dacă statusul este „un ansamblu de cerinţe, de dispoziţii oficiale reglementează poziţia fiecărui 

individ într-o colectivii , rolul reprezintă aspectul comportamental al statusului, totalitatea 

conduitelor realizate din perspectiva deţinerii unui anume status. Eforturile elevilor de a se încadra 

în rol, deci de a îndeplini rolul potrivit cu statusul de elev, nu conduc numai la performanţe şcolare 

deosebite, dar şi asimilarea de către aceştia a normelor şi valorilor societăţii 

3. Clasa tinde, ca grup, să atingă anumite scopuri. Acestea au atâta însemnătate, încât unii 

psihologi sociali le-au inclus chiar în definiţia grupului-clasă: clasa de elevi ar fi, această 

perspectivă, „un grup angajat în activităţi obiective comune, ce creează relaţii de interdependenţă 

funcţională între membrii săi” . 

4. Membrii clasei se percep pe ei înşişi ca făcând parte grup, iar elevii din alte clase (grupuri) 

îi identifică pe baza acestei apartenenţe. 

Pentru a completa această descriere a funcţionării  clasei consider necesar cunoaşterea 

regulilor, rolurilor şi responsabilităţilor specifice în relaţiile interacţiunile sociale: 

♣ Regulile sunt prescripţii recunoscute şi acceptate de un anumit grup de persoane,  legat de 

„ce se poate face” şi „ce nu se poate face” în cadrul acelui grup. Regulile pot fi generate (de 

exemplu, „nu întrerupem pe cineva cărei vorbeşte”) sau specifice. 

Regulile asigură: 

* funcţionare eficientă în cadrul grupului; 

* evitarea conflictelor; 

* evitarea neînţelegerilor; 

* crearea unui cadru care să încurajeze respectul reciproc. 

Regulile pot viza: 
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* disciplinarea (de exemplu, este interzis fumatul în locuri publice; fiecare trebuie să îşi facă 

săptămânal curăţenie în propria cameră, etc.); 

* algoritmi de desfăşurare a unor activităţi - pentru jocuri, managementul timpului, însuşirea 

unor deprinderi; 

* însuşirea unor convenţii sociale (să spună „te rog”, „mulţumesc”, „iartă-mă”, „îmi pare rău”, 

„bine ai venit”, etc.; să îşi exprime opinia atunci când i se dă cuvântul; să nu utilizeze cuvinte 

jignitoare sau să întrerupă pe cineva atunci când acesta vorbeşte). 

♣ Rolurile sunt modele de comportament asociate unei poziţii şi reprezintă drepturile şi 

responsabilităţile aflate în acţiune şi asigură buna funcţionare a unui sistem social. Ele definesc ceea 

ce trebuie să facă persoana. Astfel, asumarea rolurilor presupune asumarea drepturilor, dar şi a 

responsabilităţilor aferente acestora (de exemplu, rolul de elev presupune asimilarea de cunoştinţe, 

participarea activă în timpul orelor de predare). 

♣ Responsabilităţile sunt sarcinile concrete care revin persoanei conform cerinţelor şi 

aşteptărilor faţă de rolul pe care îl ocupă. Neîndeplinirea acestora este sancţionată social. 

Aceste perspective demonstrează importanţa, dar, mai ales, funcţiile esenţiale ale 

clasei/grupului de elevi ca grup social, din perspectiva relaţiilor interpersonale care vor exercita o 

influenţă deosebită atât asupra evoluţiei sale ca persoană în permanentă devenire, cât şi asupra 

randamentului activităţii desfăşurate: 

Integrarea socială pare să fie una din cele mai importante funcţii asigurate de acest grup. 

Clasa de elevi are un aport deosebit în procesul de socializare. Buna integrare în sânul său asigură 

individului confort psihologic. 

Mediul securizant al clasei/grupului de elevi este evident: s-a demonstrat că relaţiile 

armonioase cu ceilalţi conduc la o stimă de sine ridicată, la dorinţa de a coopera, şi contribuie la 

creşterea nivelului de aspiraţie, în vreme ce izolarea corelează cu anxietate, slabă stimă de sine, 

sentimente ostile faţă de colegi, comportament agresiv, atitudini negative faţă de şcoală. 

Reglementarea relaţiilor din interiorul grupului, prin diverse reacţii, are puterea de a 

sancţiona comportamentele membrilor săi. 

Reglementarea relaţiilor intraindividuale vizează construirea identităţii de sine din 

perspectiva calităţii de membru al grupului. 

Din perspectiva atracţiei interpersonale în clasa de elevi, factorii care influenţează atracţia 

interpersonală sunt:  proximitatea: este reprezentată de preferinţa pentru persoanele (colegii) care-şi 

desfăşoară activitatea în apropierea copiilor;  similaritatea: presupune alegerea persoanelor care le 

seamănă foarte mult în plan aptitudinal, valoric şi motivaţional; complementaritatea: corespunde cu 
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identificarea tipurilor de legături ce îi pot face pe parteneri să dezvolte elemente de personalitate 

reciproc necesare.  
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EDUCAȚIA NON-FORMALA ȘI AVANTAJELE SALE 
 

Prof. Stoica Gabriela Colegiul Național de Informatică  "Carmen Sylva" Petroșani 
 

  Educația non-formala este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și 

motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului 

tradițional de învaățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți 

de exprimare maxime. 

 Educația non-formală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care 

se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip 

modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor 

obligatorii. Înseamnă placerea de a cunoaște și de a te dezvolta. 

 

 Obiectivele educației non-formale 

http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/Brosura-cu-metode-de-invatare-non-formala-1824.html
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 Obiectivele educației non-formale nu urmăresc să excludă modul tradițional de educație, ci 

să completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces un număr cat mai 

mare de tineri.  

Acestea sunt: 

- completarea orizontului de cultură din diverse domenii 

- crearea de condiții pentru formarea profesională 

- sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate 

- asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor inclinații, aptitudini și capacități 

 

 Caracteristicile educației non-formale 

 In prima instanță, specific educației non-formale este locul în care ea se desfășoara: într-un 

cadru instituționalizat, dar în afara școlii. Caracteristice acestui tip de educație sunt activitățile care 

contribuie la perfecționarea individuală. 

 Educatorul non-formal trebuie să dețină mai multa flexibilitate, adaptabilitate și rapiditate, 

dar și un entuziasm răsunător. Acțiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor și dorințelor 

participanților. 

 În plus, doritorii nu sunt obligați să se alăture programului și nu primesc calificative oficiale. 

Totuși, in funcție de formele de instruire non-formală, exista și situații în care sunt acordate diplome 

și certificate de absolvire. 

 Tipurile de educație non-formală 

 Educația non-formala se împarte în 2 tipuri principale, variind în funcție de activitățile 

specifice: 

 

- activități extra-didactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive și artistice, concursuri, 

olimpiade etc. 

- activități extra-școlare: proiecte de ecologie și formare civica, excursii, acțiuni social-culturale (în 

clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc.) 

 Educația non-formală însoțește cu succes formarea educațională a tinerilor și rămâne una 

dintre variantele optime pentru susținerea plăcerii de cunoaștere și de afirmare profesională. 

BIBLIOGRAFIE: 
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PROIECT DE PARTENERIAT ,,VIAŢĂ FĂRĂ VIOLENŢĂ’’ 
 

Prof. psihopedagogie specială Boicu Simona Ramona Şcoala Gimnazială ,,I. G. 

Duca’’-  Petroşani 
                               

B. Titlul proiectului: ,,Viaţă fără violenţă’’ 

Domeniul în care se încadrează proiectul: educaţie civică,  artistic 

Tipul de activitate: de documentare şi informare. 

Termen de derulare: martie 2016 – iunie 2016 

C. Prezentarea proiectului: 

Argument:  

     Una dintre marile probleme ale lumii contemporane este violenţa. Cercetările şi statisticile 

oficiale raportează o creştere spectaculoasă a fenomenului în ultimele două decenii.  

     Stăpânirea violenţei nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele, originile, formele de 

manifestare şi posibilităţile de prevenire. 

     Şcolii îi revine o responsabilitate majoră în educarea şi formarea la elevi a atitudinilor şi 

comportamentelor non-violente, responsabilitate asumată cu multă seriozitate. 

    Prevenirea şi combaterea violenţei este o prioritate naţională şi impune măsuri concrete, în 

parteneriat, fiind implicaţi următorii factori: şcoli, servicii de protecţie şi asistenţă, poliţia, mass-

media, familia, societatea în ansamblul ei. 

     Strategia de prevenire a evenimentelor violenţei impune activităţi pe termen  lung şi mediu şi 

acţiuni de urgenţă pe termen scurt, în perspectiva obţinerii unor reacţii responsabile din partea celor 

implicaţi şi a opiniei publice, urmărind construirea unui mediu stabil în care copilul să-şi poată 

dezvolta armonios personalitatea. 

     Am implicat în acest proiect şcoli şi instituţii cu care suntem parteneri ce urmăresc acelaşi 

obiectiv: prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, a violenţei fizice şi verbale  în şcoală şi în 

afara ei. 

     Violenţa este un act brutal, în afara regulilor şi legilor, incompatibil cu ideea de dreptate. 

Violenţa înseamnă negarea existenţei unei persoane, este o formă de anulare prin forţă a libertăţii de 

acţiune şi de exprimare a acesteia.    

      Escaladarea violenţei în şcoală a devenit  cea mai vizibilă evoluţie în câmpul educaţiei formale. 

Prin adoptarea unei atitudini unitare a şcolii şi a întregii comunităţi încercăm şă identificăm cauzele, 

originile, formele de manifestare şi să stabilim modalităţi de prevenire, stimulare pentru implicarea 

în programe de combatere a violenţei. 
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      Partenerii se vor implica activ în proiect împărtăşindu-ne din propria experienţă, prezentând 

cazuri concrete de violenţă şi modul cum acestea au fost soluţionate, strategii aplicate în contexte 

diferite. Partenerii stabiliţi vor îndeplini şi rolul de moderatori, alături de profesorii organizatori.  

 

Scopul proiectului:  

     Pevenirea şi combaterea  delincvenţei juvenile, a violenţei în şcoală / în afara şcolii (fizică şi 

verbală), identificarea cauzelor, originilor, formelor  de manifestare şi a modalităţilor de prevenire, 

stimularea  pentru implicarea în programe de combatere a violenţei  prin adoptarea unei atitudini 

unitare a şcolii şi a întregii comunităţi. 

Iniţiatorii proiectului: 

Şcoala Gimnazială ,,I. G. Duca’’ Petroşani 

Partenerii proiectului: 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara 

Primăria Municipiului Petroşani 

Poliţia Municipiului Petroşani   

Judecătoria Municipiului Petroşani 

Fundaţia ,,Noi Orizonturi’’ Lupeni, Clubul ,,Pride of Petroşani” 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi: elevi, cadre didactice, comunitatea locală, Clubul ”Pride of 

Petroşani” de la Fundaţia ,,Noi Orizonturi’’ Lupeni, părinţi, mass-media. 

Prin derularea acestor activităţi  s-a urmărit ca la finalul programului, elevii să fie capabili 

să: 

-Înţeleagă şi să explice noţiunile de agresivitate şi violenţă; 

-Identifice forme ale agresivităţii şi violenţei; 

-Descopere şi să analizeze cauze ale agresivităţii şi violenţei; 

-Să interpreteze roluri identificând situaţiile conflictuale şi modalităţile non-agresive de rezolvare a 

acestora; 

-Să participe activ şi coştient la exerciţiile propuse; 

-Să realizeze că prin comportamentul agresiv, copilul solicită ajutor; 

-Să înţeleagă corespondenţa dintre comportamentul violent şi delincvenţa juvenilă; 

-Să conştientizeze că un comportament indezirabil se poate transforma , cu ajutor, într-unul pozitiv; 

-Să înveţe să ceară ajutor;  

-Să  înţeleagă  rolul comunicării în rezolvarea conflictelor. 

Prin participarea părinţilor la activităţi s-a urmărit: 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

123 

 

1. Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii; 

2. Creşterea implicării părinţilor în activitatea şcolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur pentru 

copil. 

Strategii didactice utilizate :  

 prezentare de filme  

 explicaţia 

 exerciţii de comunicare 

 conversaţia euristică 

 dezbaterea 

 joc de rol 

 problematizare     

                 

   Mijloace didactice:  

 videoproiector 

 laptop 

 table SMART 

 prezentare Power Point 

 flip-chart 

 markere 

 teste 

 chestionare 

 aparat foto 

 materiale diverse pentru jocuri  

 pliante  

 afişe  

Activităţi propuse: 

      Comunicarea asertivă – aplicaţii – martie-aprilie 2016 

1. Violenţa şcolară-prezentare Power Point, Proverbe, zicători, maxime  – aprilie 2016 

2. Exerciţii de comunicare – aprilie 2016 

3. Exerciţii de empatie -  concurs de compuneri – aprilie / mai 2016 

4. Comunicarea nonverbală şi comportamentul violent – mai 2016 

5. Corespondenţa dintre comportamentul violent şi delincvenţa juvenilă  - reprezentant poliţie 

– mai 2016 
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6. Metode şi tehnici de modelare comportamentală - mai 2016 

7. Forme ale violenţei şi modalităţi de autocontrol – mai 2016 

8. Jocuri de rol şi exerciţii practice  - aprilie / mai 2016 

9. Realizarea unor desene – aprilie- mai 2016 

10. Chestionare – cadrele didactice implicate în proiect, iunie 2016 

11. Realizarea unor pliante – mai 2016 

12. Activitate finală desfăşurată în Sala de marmură a Primăriei Municipiului Petroşani: cadre 

didactice, reprezentanţi ai comunităţii, părinţi, mass-media – iunie 2016 

 

Resurse umane: elevii Şcolii Gimnaziale ”I.G.Duca” Petroşani, cadre didactice, părinţi, 

comunitatea, mass-media, copiii de la Clubul ”Pride of Petroşani”. 

Resurse materiale:  videoproiector, tabla SMART, teste, chestionare, pliante, afişe, dicţionarul 

explicativ al limbii române, dicţionar de proverbe şi zicători, filme, aparat foto, laptop, CD-uri, etc. 

Resurse financiare: asigurate de către cadrele didactice. 

Resurse temporale: martie 2016 – iunie 2016. 

D. Rezultate aşteptate: 

1.Valorificarea de către elevi şi cadrele didactice a informaţiilor obţinute în  timpul proiectului; 

2. Înţelegera corespondenţei dintre comportamentul  violent şi delicvenţa juvenilă; 

3. Înţelegerea importanţei comunicării în rezolvarea conflictelor; 

4. Implicarea a cât mai mulţi elevi în acţiuni de informare şi colaborare. 

 

E. Modalităţi de evaluare:  

Observaţia, dezbaterea, analiza produselor activităţilor, întâlniri de lucru, dialog, dezbateri, 

expuneri, expoziţii, raport de evaluare incluzând principalele activităţi. 

F. Tehnici de monitorizare:  

Înregistrare video, foto, consemnarea activităţilor, articole în mass-media. 

G. Impactul implementării proiectului: 

Participând la activităţile din cadrul acestui proiect, copiii vor descoperii cauzele care duc la un 

comportament violent, vor înţelege corespondenţa dintre comportamentul violent şi delicvenţa 

juvenilă, vor învăţa să ceară ajutor în cazul în care sunt victime ale unor comportamente violente, 

precum  şi despre importanţa comunicării în rezolvarea conflictelor. 

H. Sustenabilitatea proiectului: 
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Cooperarea dintre instituţii, părinţi şi cadrele didactice, asigură o continuitate a colaborării în timp, 

şi în afara perioadei de derulare a proiectului. 

I. Diseminarea:  

Realizarea unui CD de prezentare a activităţilor desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor 

propuse finite, Cd-ul poate constitui jurnalul ,,parcurgerii tuturor etapelor’’,  fotografii, acordarea 

unor diplome pentru copii la finalul activităţilor, articole în presa locală. 

Finalizarea proiectului: va consta într-o  activitate care se va derula la Sala de Marmură a 

Primăriei Municipiului Petroşani, în cadrul căreia vor fi implicaţi toţi partenerii proiectului, elevii 

care au partcipat la derularea proiectului, elevi din cadrul şcolii, reprezentanţi ai comunităţii locale, 

ai părinţilor şi mass-media locală. 

Bibliografie: 

1. Farzaneh Pahlavan, Comportamentul agresiv, Psihologie universitară, Editura Institutul 

European, 2014; 

2. Eibl-Eibesfeldt Irenaus, Agresivitatea umană - Studiu etologic, Editura  Trei,1995; 

3. Robert L. Leahy, Terapia centrată pe scheme emoţionale, Editura ASCR, 2017; 

4. Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, Marjorie E. Weishaar, Terapia centrată pe scheme 

cognitive. Manualul practicianului, Editura ASCR, 2015. 

 

 

 

 

 DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN FIRMA DE 

EXERCIȚIU 
 

Autor: prof. Radu Camelia  - Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Galați 
 

 Alvin Toffler, afirma că “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie, 

dar acel, care nu poate să înveţe, să se dezveţe şi să reînveţe”, integrare eficientă a  mijloacelor TIC 

în  activitățile de formare și deprindere a spiritului antreprenorial este un proces complex, 

multicomponent, care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi 

aspect precum simularea operațiunilor și proceselor economice specifice mediului real de afaceri și 

dezvoltarea de competențe și atitudini necesare unui întreprinzător dinamic, gândire critică, 

http://psihoshop.ro/browse.php?para=ida&id=1326&leap=1
http://psihoshop.ro/browse.php?para=ida&id=1327&leap=1
http://psihoshop.ro/browse.php?para=ida&id=1328&leap=1
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rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilității, perseverență, autoorganizare și 

autoevaluare a resurselor individuale, flexibilitate. 

 Prin modul de concepere și desfășurare al activității   firma de exercițiu reprezintă o 

simulare a unei firme reale, care oglindește operațiunile lumii afacerilor în mediul virtual. 

 Introdusă ca metodă educațională  inovativă,  „firma de exerciţiu” determină formarea la 

elevii a unor  deprinderi, abilităţi valori cum ar fi: capacitatea de a lucra în echipa, gândirea 

interdisciplinară şi critică, competenţe de comunicare şi de relaţionare instituţională.  

 Prin modul de aplicare   și desfășurare al activității   firma de exercițiu reprezintă o simulare 

a unei firme reale, care oglindește operațiunile lumii afacerilor în mediul virtual. 

 Instruirea în firma de exerciţiu oferă elevului competențe antreprenoriale  în ceea ce 

înseamnă comportamentul practic respectiv: “să ştie ce să facă şi  cum să facă”. 

 Totodată elevii devin responsabili în ceea ce întreprind, învăță să colaboreze, să fie serioși și 

să dea tot ce au mai bun dacă își doresc succesul firmei.  

 Alături de abilitățile dezvoltate pe plan profesional, simulând activitatea unei firme reale, 

învăță : cum să completeze documente, cum să realizeze CV, cum să se prezinte la interviuri. 

 În acest context, elevii Colegiului Tehnic “Traian Vuia” au fost implicați în proiectul 

POSDRU/175/2.1/S/149791 „De la liceu la viata activă” unde au învățat pașii necesari pentru 

înființarea unei firme, precum și modalitatea de desfășurării activităților în cadrul acesteia. 

 Prin produsele și serviciile dezvoltate elevii s-au adresat altor firme care doreau să-și rezerve 

domenii, să închirieze spații pentru jocuri, să aibă acces la diverse platforme, aplicații, baze de date 

etc.  cu care au încheiat tranzacții.  

 Participanții au asistat la derularea unui program educațional, bazat pe îmbinarea mai multor 

concepte educaționale moderne.  

Firma de exercițiu reprezintă o oportunitate pentru un viitor antreprenor capacitățile de 

interrelaționare, îmbunătățirea abilităților de comunicare, lucrul în echipă, dezvoltarea creativității 

și a spiritului antreprenorial fiind doar câteva din beneficiile pe care activitatea de pregătire în firma 

de exercițiu le poate aduce unui elev. 

                                                       Bibliografie 

1. Gramlinger, Franz -„Firma de Exerciiu pe calea spre o firmă de învățare”, Editura Thomas 

Hobein, Bergisch Gladbach, 2000;  

2. Nicolescu, Ovidiu, - „Sistemul organizatoric al firmei”, Editura Economică, București, 2003;  
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                                 MICI, DAR CU INTENŢII MARI  
 

Prof. înv. prim. Feher Clara Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani 

                                                                                                                             
 

             Acţiunea comunitară este din ce în ce mai mult percepută nu atât cât ceva ce are loc în 

şcoală, cât mai degrabă ca un fenomen ce promovează un angajament, în spiritul serviciului 

public şi al responsabilităţilor civice. Aceste activităţi sunt folosite în scopul realizării unor 

interacţiuni sociale.  

         Prin acest proiect ne-am propus sa lărgim sfera de cunoaştere umană, copiii să trăiască în 

relaţie de persuasiune cu cei singuri, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale 

vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate, să stabilim o punte de legătură între cele 

două medii diferite. 

      Ajutorarea şi protejarea bătrânilor este o problemă care trebuie să intereseze pe toată 

lumea: adulţi şi copii. Vrem să aducem un zâmbet pe feţele acestor  ,,trecători prin viaţă", să fim 

nepoţii pe care şi i-ar fi dorit, să le deschidem uşa continuu, nu numai cu ocazia unor sărbători, să 

le aducem un strop de bucurie prin cântecele, poeziile ,  dansurile şi activităţile noastre . 

Vrem sa dăruim prin  puritatea şi inocenţa copilăriei, caracteristice elevilor de vârstă şcolară 

mică, lumină şi speranţă acestor persoane cu care soarta nu a fost foarte generoasă. 

Prin derularea acestui proiect, elevii vor oferi vârstnicilor un strop de iubire, iar aceştia le vor 

împărtăşi din experienţa şi înţelepciunea lor. Indirect, vor exista, de asemenea beneficii în ceea ce 

priveşte relaţiile dintre oameni, între generaţii pe de o parte, dar şi între şcoală şi comunitate, pe de 

altă parte. 

Elevii sunt dornici să se implice în astfel de activităţi în care să se simtă importanţi, să ştie 

că prezenţa lor aduce fericirea ,,bunicilor” de la cămin, să se manifeste liber, ca şi cum ar fi în 

compania rudelor. 

Sub egida SNAC (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară), în cadrul proiectului 

naţional de ajutorare a persoanelor dezavantajate, am iniţiat acest proiect de activitate, în anul 

şcolar 2016 -2017, având ca obiect acţiuni umanitare în folosul grupurilor de vârstnici 

instituţionalizaţi la CĂMINUL DE BĂTRÂNI - LONEA 

       Printre activităţile organizate se numără:                                   

 Activităţi de socializare 

 Atelierul mâinilor îndemânatice; 

 Prietenie şi întrajutorare; 
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 Prezentarea de spectacole;  

 Oferirea de cadouri (din fonduri extrabugetare, donaţii şi sponsorizări); 

 Confecţionarea de către elevi de mărţişoare şi felicitări; 

 Sărbătorirea împreună a unor zile de naştere ale ,,bunicilor”. 

În cadrul proiectului sunt antrenaţi 24 de elevi din clasa I B, prof. înv. prim. FEHER 

CLARA.  

             Raportul specific fiecărei activităţi- Rezultatele concrete din timpul activităţilor desfăşurate 

vor fi depuse în portofoliul ce va cuprinde: chestionare completate (ale elevilor, profesorilor, 

părinţilor), concluzii şi direcţii de acţiune; realizarea unui album cu fotografii de la activităţile 

proiectului; CD-uri. 

 

     MISIUNEA : 

“Existăm temporar prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim.” 

 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN JOC 
 

Prof.înv.primar Avram Mariana Colegiul Național “M.Eminescu”Petroșani 
 

În copilărie jocul este mișcare,este explorare,este exercițiu de învățare,este observație și 

imitație,este comunicare,disciplinare și socializare . 

Eficienţa jocului didactic depinde de felul în care învăţătorul ştie să asigure o concordanţă 

între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească cuvântul ca 

mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, indicaţii, aprecieri. 

În grădiniţă, predominant este jocul. Trecerea la activitatea de învăţare nu trebuie să se facă 

brusc. Din această cauză, la clasa I, se recomandă ca unele activităţi instructive să se desfăşoare sub 

formă de joc sau în unele activităţi instructive să fie introduse jocuri didactice. 
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Jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lecţiei în care se observă o stare de 

oboseală a elevilor şi când atenţia acestora nu mai poate fi captată prin alte mijloace didactice.  Pot 

fi organizate lecţii-joc, în care jocul să domine urmărind fixarea, consolidarea şi sistematizarea 

cunoştinţelor. Inclus inteligent în structura lecţiei, jocul didactic ,matematic poate să satisfacă 

nevoia de joc a copilului, dar poate, în acelaşi timp să uşureze înţelegerea, asimilarea cunoştinţelor 

matematice în formarea unor deprinderi de calcul matematic, realizând o îmbinare între învăţare şi 

joc. 

Pornind de la ideea că orice exerciţiu sau problemă poate deveni joc dacă sunt precizate 

sarcinile de lucru şi scopul urmărit, am căutat să creez o atmosferă deconectantă şi să trezesc 

elevilor interesul, spiritul de concurenţă şi de echipă. Astfel, am folosit jocul didactic în înţelegerea 

şi însuşirea numerelor naturale de la 0 la 10, numeraţiei 0 – 10, a operaţiilor de adunare şi scădere în 

concentrul 0 – 10 şi voi exemplifica cu câteva modele. 

Primele 10 numere constituie fundamentul pe care se dezvoltă întreaga gândire matematică a 

şcolarului. La conceptul de număr, elevul ajunge progresiv şi după o anumită perioadă pregătitoare. 

Înregistrarea în scris a numărului, introducerea simbolului său, reprezintă o etapă superioară a 

procesului de abstractizare. 

Pentru ca activităţile să fie mai plăcute şi cunoştinţele să fie însuşite mai uşor am utilizat 

jocurile sub forma unor ghicitori sau poezioare—numărători despre numerele 0 – 10, deoarece cu o 

notă de umor ele descriu chipul cifrelor. Pe parcursul orelor în care am predat cunoştinţe despre 

numerele 0 – 10 am învăţat elevii unele cântecele despre numere. 

În lecţiile consacrate adunării şi scăderii în concentrul 0 – 10 am folosit ghicitori – 

problemă, de genul:  

Mac, mac, mac şi mac, mac, mac, 

Zece raţe stau pe lac. 

Strigă tare mama raţă: 

 --Mac, mac, mac, nu vreţi verdeaţă? 

Şase pleacă la măicuţa 

Şi-acum socotiţi fuguţa 

Printre nuferii din lac 

Câte raţe baie fac? 

Procesul scrierii şirului numerelor până la 10 se fac progresiv. După însuşirea numerelor 0 – 

5 am practicat jocurile „Ce numere au fugit?” sau „Ce numere s-au ascuns?” prin care am urmărit 

deprinderea elevilor cu ordinea crescătoare sau descrescătoare a numerelor. 
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Jocul „Numără corect” 

Obiective: -să perceapă numerele după auz; 

                 -să poată număra respectând succesiunea numerelor. 

Sarcina didactică: ascultă şi numără corect bătăile din palme şi alege numărul potrivit. 

Material didactic: cartonaşe cu numerele de la 0 – 10 

Desfăşurare: învăţătorul bate din palme, elevul alege cartonaşul cu numărul corespunzător 

bătăilor din palme. 

Jocul „Ce semn s-a ascuns?” 

Scopul: exersarea deprinderii de calcul, folosirea corectă a semnelor grafice de operaţie (+, -

). 

Regula jocului: elevii trebuie să ghicească ce semn de calcul a dispărut. 

Desfăşurarea jocului: se va scrie la tablă o coloană de exerciţii cu adunări şi scăderi. 

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

Se poate organiza pe echipe sau elevii pot primi şi fişe. Se vor citi exerciţiile în şoaptă de 

către fiecare elev. Vor închide apoi ochii şi învăţătorul va şterge semnele de calcul. Elevii vor ieşi la 

tablă şi vor completa exerciţiile cu semnele dispărute. 

Pe parcursul jocului am renunţat la conducerea directă şi am alternat-o cu cea indirectă. Am 

căutat să imprim jocului un anumit ritm, să menţin atmosfera de joc, să evit momentele de 

monotonie, să stimulez iniţiativa şi inventivitatea copiilor, să urmăresc comportamentul lor şi să-i 

antrenez pe toţi la joc. 

La sfârşitul fiecărui joc am formulat concluzii şi aprecieri asupra felului în care acesta s-a 

desfăşurat, asupra comportamentului elevilor, am făcut recomandări şi evaluări individuale şi 

generale. 

             Activitatea de rezolvare a problemelor oferă terenul cel mai fertil din domeniul activităţilor 

matematice pentru cultivarea şi educarea creativităţii şi a inventivităţii. Creativitatea gândirii, 

mişcarea ei liberă, nu se poate produce decât pe baza unor deprinderi corect formate, stabilizate şi 

eficient transferate. 

Compunerea de probleme este una din modalităţile principale de a dezvolta gândirea 

independentă şi originală a elevilor, a flexibilităţii de tip divergent a acesteia şi nu în ultimul 

rând, a pasiunii pentru matematică. 

Originalitatea este o trăsătură a flexibilităţii, ca urmare a caracterului inedit al răspunsurilor şi 

soluţiilor. 
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O mare importanţă în rezolvarea problemelor o are înţelegerea structurii acestora şi a logicii 

rezolvării lor. Pentru a ajunge însă la generalizarea raţionamentului comun unei categorii de 

probleme, elevii trebuie să-şi formeze capacităţile  de a analiza şi de a orienta logic şirul de 

judecăţi către întrebarea problemei. 

Preocuparea cadrului didactic va fi, în acest sens pentru supleţea soluţiei găsite în rezolvarea 

unor probleme , în măsura în care acestea produc elevilor o stare de surpriză, o trăire intensă în 

plan afectiv, stimulându-le dorinţa şi curiozitatea de a descoperi şi alte căi de rezolvare. 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Chateau,J.,(1970) , Copilul și jocul , E.D.P. București 

2. Piaget,J.,(1971),Psihologia copilului , E.D.P.București 

 

PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL ŞI ROLUL LUI ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVULUI 
 

Prof.înv. primar. Chirilă Steluţa Claudia Şc.Gimnazială Petros-Baru 
 

          „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. 

(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

Dimensiunile schimbărilor care se petrec în societatea contemporană reprezintă o provocare 

serioasă pentru cei a căror sarcină este să-i pregătească pe copii pentru acest secol. Cadrele 

didactice se confruntă cu o problemă majoră:pregătirea elevilor pentru a reuşi în viaţă, pentru a 

deveni prosperi într-un viitor pe care nu-l cunoaştem încă în detaliu. Învăţământul românesc trebuie 

să îşi asume o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective 

inedite, parteneriatul educaţional devine o prioritate a  strategiilor orientate către educarea tinerilor. 

Pornind de la ideea că elevii noştri trebuie scoşi din atmosfera obişnuită a clasei pentru a 

intra în relaţie cu alţi elevi din alte localităţi, am iniţiat proiectul „Cu Spiriduşul calendarului în 

împărăţia anotimpurilor”. Această temă ne-a oferit posibilitatea îmbinării activităţilor curriculare cu 

cele extracurriculare şi extraşcolare. 

 Proiectul îşi propune implicarea în acţiuni de tip parteneriat a trei şcoli din judetul Hunedoara. 

(Şcoala Gimnazială “Octavian  Goga”Deva, Liceul Teoretic Mihai Eminescu -Petroşani, Şcoala 

Gimnazială Petros Baru.) 
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A fost un bun prilej de a se completa cunoştinţele despre frumuseţea naturii în diferite 

anotimpuri şi zone  ale judeţului. 

Durata proiectului a fost de 1 an de şi a fost finalizat prin realizarea unui calendar pe anul 

următor.                            

       Prima acţiune comună a avut loc la Petroşani – 8 decembrie, unde „SPIRIDUŞII” din cele trei 

localităţi s-au întâlnit, s-au cunoscut, s-au împrietenit. . 

 Activitatea s-a desfăşurat pe 5 grupe. Grupele au avut  de realizat mai multe sarcini de lucru. 

Mai jos sunt prezentate realizările „SPIRIDUŞILOR”din timpul activităţii. 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

            

                

                                          

  

Afişul proiectului 

Grupa brăduţilor 
Grupa fulgilor  

Grupa Iarna  

Grupa colindelor 

Grupa jocurilor de iarnă 
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 Toate grupele au primit diplome pentru frumoasele lor realizări. 

 În încheierea activităţii s-a colindat, s-au spus poezii, iar „Spiridușii”şi-au dăruit unul altuia 

amintiri,  numerele de telefon sau adresele de mail.  

 A doua acţiune comună in cadrul acestui proiect  s-a desfasurat  la Petros Baru – 28 mai , 

unde „SPIRIDUŞII” din cele trei localităţi s-au întâlnit, au lucrat împreună, apoi s-au  jucat. 

 Activitatea s-a desfăşurat pe 5 grupe. Grupele au avut  de realizat mai multe sarcini de lucru. 

Mai jos sunt prezentate fişele fiecărei grupe şi realizările lor: 

Grupa nr.1- „Zâna Primăvara” 

                 

   Grupa nr. 2-,, Gâze şi  fluturaşi” 

        

Grupa nr.3-,,Sărbători de primăvară” 
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Grupa nr. 4-,, Primăvara” 

  

       

Grupa nr. 5-,, Flori” 

       

        Toate grupele au primit diplome pentru frumoasele lor realizări. 

            Ultima întâlnire a avut loc la Deva Şc. Gimn. Octavian Goga unde copiii au fost organizaţi 

pe 4 grupe, fiecare grupă fiind un anotimp. La această întâlnire elevii au rezolvat mai multe sarcini 

pe care le-au cuprins într-o cărticică. 

Finalul proiectului s-a concretizat prin realizarea unui calendar. 

     

  

Bibliografie:  
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James Mcollum, Management de proiect ,O abordare practică, Ed. Universitatea;  
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MODELE DE INSERȚIE PE PIAȚA MUNCII A VIITORILOR ABSOLVENȚI 
 

laborant, Cornelia Coroian Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan 
 

 Obiectivul general este de a stabili daca absolventii sunt constienti de piata muncii din 

Romania. 

Principalele obiective specifice sunt : 

 -corelatia dintre experienta de munca si sesiunile de consiliere si orientare 

profesionala; 

 -corelatia dintre parerea despre piata muncii si experienta de munca. 

Problema privind insertia proaspetilor absolventi pe piata muncii nu este prezenta numai 

in Romania,insa rata somajului in Europa este mult mai mare ca rata somajului in SUA. Statisticile 

privind somajul au demonstrat, in anul 2013, ca numarul de someri continua sa creasca in Europa, 

aceasta fiind cu mult mai mare decat rata somajului in Statele Unite,  imaginea fiind sumbra mai 

ales pentru tinerii sub 25 ani. 

Rata somajului in randul tinerilor din UE a crescut cu 2% in anul 2013, in doar 6 luni. In 

Grecia si Spania, aceasta proportie este de peste 50%. 

In SUA rata somajului este in stagnare iar in randul tinerilor sub 25 de ani aceasta este 

de 16%. Dar astfel de statistici sunt destul de inselatoare, deoarece ele nu spun intreaga poveste. Ele 

nu includ milioanele de tineri care nu sunt pe piata fortei de munca, deoarece isi continua  educatia 

sau sunt angajati in programe de formare. Daca acesti tineri sunt luati in calcul, imaginea ramane in 

continuare sumbra si pentru Statele Unite si pentru Europa, dar Statele Unite se evidentiaza ca 

avand o problema mai grava privind somajului in randul tinerilor decat Europa. 

Grupul cel mai marginalizat de tineri este acela din care fac parte cei care nu numai ca 

nu au un loc de munca, dar nu mai sunt nici in scoala. In jargonul economic, acest grup este 

denumit ca  NEETs asa-numitii tineri care nu se afla in cadrul unui loc de munca, scoala sau 

formare profesionala.  

Numarul acestei categorii a fost in crestere peste tot, dar este deosebit de raspandit in 

SUA. Potrivit Organizatiei pentru Cooperare Economica si Dezvoltare (OECD) din Paris, care are 

cele mai bune date pe aceasta tema, numarul tinerilor americani calificati drept categoria NEET a 

crescut in doar un semestru de la  12,1% la 14,8%. In UE cifra a crescut de la 11,5% la  13,2%. 

 In cadrul tarilor Europene exista variatii mari. In Germania, Austria si cele patru tari 

scandinave: Danemarca, Suedia, Norvegia si Finlanda cifra este de sub 10%. Spania si Grecia au 

rate ridicate, cum ar fi de asteptat, de 17,6% si 18,2%, respectiv, dar cel mai slab performer din 
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Europa este, de fapt Italia, unde 19,5% din tineri sunt fara loc de munca si nu mai sunt in scoala sau 

in sisteme de formare. 

Mai multi factori duc la aceasta diferenta in tarile europene in ceea ce priveste categoria 

NEET.  

Tarile cu procentaj foarte mic de somaj in randul tinerilor au programe deosebit de 

ample de formare profesionala pentru tineri. Programele de ucenicie din Germania sunt cele mai 

cunoscute; ei incep devreme formarea, de la varsta de 15 sau 16 ani si formarea lor se bazeaza pe 

combinarea teoriei cu experienta practica realizata la locurile de munca (ex. fabrici). 

Formarea dureaza intre un an si jumatate si trei ani, iar in momentul in care termina, cei 

mai multi ucenici sunt acceptati direct in ocuparea fortei de munca full-time. Unii dintre ei chiar 

ajung sa fie directorii executivi - cum ar fi, de exemplu, Hermann Josef Strenger un gigant chimic 

din Bayer. 

 Aceste natiuni au, de asemenea, sisteme de invatamant superior finantate de stat, care 

sunt practic gratuite, si astfel elevii nu au nevoie de bani pentru a urma scoala, spre deosebire de 

SUA. De asemenea, spre deosebire de SUA, unele dintre natiunile scandinave, cum ar fi 

Danemarca, trateaza foarte dur tinerii care refuza sa participe in programe de formare - inclusiv prin 

reducerea sau taierea beneficiile lor de somaj. 

Pe de alta parte, cifrele sunt atat de mari pentru Grecia si Spania, luate in parte, pentru 

ca, in comparatie cu Statele Unite si multi dintre vecinii lor europeni, un procent mai mic de tineri 

sunt de fapt pe piata fortei de munca - aproximativ 30%, comparativ cu 55% in SUA. 

Deci, de ce sunt tinerii din SUA atat de afectati de acest fenomen? Jacob Funk 

Kirkegaard, un cercetator de la Institutul Peterson pentru Economie Internationala, spune ca 

numarul de NEET probabil reflecta scaderea drastica a fortei de munca  in Statele Unite in timpul 

crizei financiare, care a fost  mai puternica decat in anumite parti ale Europei. In acelasi timp, tinerii 

americani au mai putine oportunitati de educatie si formare profesionala decat in Europa - in 

special, ca urmare a reducerilor dramatice de stat si a bugetelor locale de invatamant de stat din 

SUA in timpul crizei. 

In Statele Unite un fenomen important in fluctuatiile existente pe piata fortei de munca 

in randul tinerilor il reprezinta perioada de vara, cand foarte multi isi cauta locuri de munca pe 

durata determinata dar si in contextul in care atunci e perioada absolvirii liceului si universitatii. 

Astfel, din aprilie pana in iulie 2013, numarul tinerilor intre 16 la 24 ani, angajati in 

Statele Unite  a crescut de la 2,1 milioane la 19,7 milioane, astfel cum raporteaza Biroul American 
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de Statistica a Muncii. In acest an, ponderea tinerilor angajati in luna iulie a fost de 50,7 la suta. 

(Luna iulie de obicei este de varf  in ocuparea fortei de munca in randul tinerilor.)  

Somajul in randul tinerilor a crescut cu  692.000 din aprilie pana in iulie 2013, 

comparativ cu o crestere de 836.000 in aceeasi perioada in 2012 (pentru ca aceasta analiza se 

concentreaza pe schimbarile sezoniere in randul tinerilor in ceea ce priveste ocuparea fortei de 

munca si somajul, care au loc in fiecare primavara si vara, datele nefiind ajustate sezonier). 

Forta de munca in randul tinerilor intre 16 si 24 de ani, care fie lucreaza fie isi cauta in 

mod activ un loc de munca, creste brusc intre aprilie si iulie a fiecarui an. In timpul acestor luni, un 

numar mare  de elevi de liceu si studenti cauta locuri de munca pe timp de vara, si multi absolventi 

intra pe piata fortei de munca pentru a cauta sau  a incepe  munca pe o durata nedeterminata.  

 

Bibliografie: Expert psihosociolog, Silviu GRUIANU, Inserția pe piața muncii a viitorilor 

absolvenți, 2013, FONDUL SOCIAL EUROPEAN Proiect cofinanțat din Programul Operațional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 

 

 

 

 

COLABORAREA ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI FAMILIE PENTRU BUNA MONITORIZARE 

A REZULTATELOR LA ÎNVĂȚĂTURĂ 
 

Prof. înv. primar BRÎNZAN ARGENTINA Colegiul Național „ Mihai Eminescu” 

Petroșani 
 

          A creşte şi a educa un copil este o operă care cere, înainte de toate, multă dragoste; aceasta nu 

înseamnă că ea nu impune şi raţiune, bazată pe cunoştinţe precise. Copilul pe care noi îl creştem şi 

educăm nu este la fel cu toţi ceilalţi, el este unic pentru noi şi de aceea educaţia pe care i-o dăm 

trebuie adaptată personalităţii lui. 

           Azi se cere tot mai mult înţelegerea parteneriatului educativ ca forma de unificare, sprijin şi 

asistenta a influentelor educative formale. Introducerea colaborării între părinţi şi educatorii 

specializaţi, comunicarea periodica şi permanenta între aceştia ca şi cooperarea în anumite momente 

sunt cerute chiar de eficienta învatarii şcolare. Experienţa dovedeşte că o atmosfera destinsă între 

agenţii educaţionali este facilitatoare învăţării. De asemenea , existenta unor reguli comune, 
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cunoscute şi fixate împreună usurează mult efortul învăţării. Există o reţea complexă de relaţii în 

cadrul unei şcoli. Aceste relaţii au un potenţial considerabil de influenţare a educaţiei copiilor, atât 

în sens pozitiv cât şi în sens negativ. 

 

Cele mai importante relaţii sunt: 

 

- Relaţiile dintre profesor şi elev; 

- Relaţiile inter-individuale ( dintre elevi, dintre profesori, dintre profesori şi specialiştii care 

sprijină şcoala, dintre profesori şi personalul administrativ al şcolii etc).; 

- Relaţiile dintre profesori şi părinţi. 

- Relaţiile dintre profesorii. 

- Relatiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului cu  părinţii şi profesorii (lucrul în 

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

 

Relaţia părinţi – profesori 

 

Implicarea părinţilor în problemele şcolii nu înseamnă numai plata unui sprijin material sau 

atenţionarea în legătura cu problemele copiilor lor. Ea este mult mai mult. Se referă la construirea 

unor relaţii pozitive între familie şi şcoală şi la o unificare a sistemului de valori şi cerinţe relative la 

copil. Aceasta poate avea un efect benefic asupra elevilor atunci când aceştia văd profesorii 

colaborând şi sfătuindu-se cu părinţii şi poate implica dezamorsarea unor probleme înainte ca 

acestea să devină necontrolabile.  

Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu şcoala sunt eficiente şi benefice ambilor factori dacă 

îndeplinesc condiţiile unei comunicări eficiente şi dacă ţin seama şi de dimensiunea să umana. 

 

Modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin intermediul familiei 

 

Majoritatea părinţilor sunt dornici să comunice informaţii despre copiii lor şi capabili să 

contribuie într-una din modalităţile următoare la formarea copiilor lor: 

▄ să-şi ajute copiii la anumite activităţi acasă; 

▄ să urmărească în mod regulat progresul copiilor lor; 

▄ să ajute la realizarea temelor acasă; 

▄ să contribuie la excursiile şi plimbările organizate de şcoala; 
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▄ să facă parte din comitetele şcolare; 

▄ să ajute alţi copii din clasa, sub supravegherea profesorilor; 

▄ să organizeze activităţi de colectare de materiale sau chiar fonduri pentru şcoală sau 

clasă; 

▄ să vorbească şi eventual să predea unor grupuri de copii despre preocupările şi 

deprinderile proprii. 

Unii părinţi au dorinţa şi timpul să joace un rol în activităţile şcolare. Acest lucru este vizibil 

în învatamantul primar. Ei trebuie încurajaţi şi stimulaţi de profesori, nu respinşi. 

 

Datorită diferenţelor de scopuri şi obiective, percepţii şi atitudini, resurse, pregătire, valori, 

nevoilor diferite, de foarte multe ori exista posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi 

profesori. Aceste conflicte pot să fie determinate de: 

 slaba colaborare,  

 lipsa informaţiilor necesare,  

 intoleranta la stilul de viaţă al celuilalt, la opiniile lui sau chiar la prezenta fizica, 

 neacceptarea unor diferenţe de pregătire, condiţie social-economică, morala, religie, sex, 

naţionalitate, etc. 

 lipsa unor preocupări în sensul construiri relaţiilor de colaborare - nu sunt planificate ca atare; 

 numărul limitat al întâlnirilor dintre părinţi şi profesori, 

 amintirile negative ale unora sau altora referitoare la relaţia şcoala-familie; 

 neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile ce le revin specific. 

 

Putem enumera ca cele mai importante cai pentru rezolvarea conflictelor, următoarele: 

 cunoaştere reciprocă; 

 comunicare periodică şi efectivă, cu aspecte formale şi informale; 

 cooperarea în anumite activităţi; 

 acceptarea reciprocă şi înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe; 

 evaluarea permenentă şi periodică a relaţiilor comune; 

 sprijinul acordat familiei, în raport cu creşterea şi educarea copilului, ca o componentă a 

procesului didactic; 

 atmosfera întâlnirilor şi activităţilor cu părinţii să fie destinsă, non-formală şi pozitivă. 
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Putem enumera în continuare o serie de măsuri practice în rezolvarea unor situaţii problematice 

în colaborarea dintre profesori şi părinţi. Acestea se referă la comportamente pozitive necesare de 

tipul: 

 Când un părinte are o discuţie aprinsa cu dumneavoastră, nu va asumaţi nimic până nu ştiţi 

despre ce este vorba. 

 Staţi calm şi nu trageţi concluzii pripite. 

 Lăsaţi părinţii să vorbească cât vor (daţi această posibilitate) şi nu îi întrerupeţi. 

 Nu judecaţi  

 Reflectaţi la ceea ce vi se povesteşte. 

 Fiţi pregătit cu materiale care să sprijine activităţile şi deciziile 

 Fiţi sigur ca aţi fost înteles când explicaţi. 

 Folosiţi sprijinul altor colegi 

 Nu promiteţi prea des şi ţineţi-vă promisiunile. 

 Recunoaşteţi-vă limitele şi greşelile 

 Negociaţi soluţii comune 

 Gândiţi-vă că poate sunteţi şi dumneavoastră părinţi, (oricum aţi fost copii). 

 Fiţi pozitivi, vorbiţi de ceea ce are bun copilul şi apoi arătaţi problemele; 

 Arătaţi-le cât sunt de importanţi pentru activitatea dumneavoastră; 

 Răspundeti la întrebări personale, şi dovediti că şi dumneavoastră ştiţi ce înseamnă să fii 

părinte; 

 Nu uitaţi că relaţiile bune necesită timp 

 

                Să conduci către maturitate o fiinţă umană nu este deloc simplu; eforturile, descurajările, 

slăbiciunile fac drumul greu. Dacă pe acest drum părinţii şi copiii vor găsi sprijin din partea noastră 

a educatorilor, mai târziu, peste ani, efortul ne va fi răsplătit. 

BIBLIOGRAFIE:  Ecaterina Vrasmas, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis,        

                                                                Bucuresti, 2003 

                    Soica Marin – „ Pedagogie şi psihologie”, Editura Gheorghe Alexandru,  

                                                     2002 
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MODELE DE CONSILIERE ACCESIBILE CADRULUI DIDACTIC  
 

profesor Molnar Simona Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan 
 

În genere, dascălul poate utiliza, în limitele impuse de competenţele sale, ambele forme 

sau modalităţi de consiliereconsilierea individuală şi consilierea de grup. Cât priveşte modelele de 

consiliere, acestea sunt relativ numeroase şi divesificate.  

Ele pot fi grupate în: 

 • modele psihodinamice sau de factură psihanalistă, unde intră modele elaborate de S. 

Freud, A. Adler şi C. Jung;  

• modelele acţionale, unde intră modelul behaviorist sau comportamental, analiza 

tranzacţională, modelul raţionalemoţional şi modelul de consiliere bazat pe realitate;  

• modelele experenţiale, unde intră modelul non directiv sau consilierea centrată pe o 

persoană, modelul existenţialist şi modelul gestaltist.  

Dintre cele trei categorii enumerate mai sus, mai accesibile învăţătorului şi, în acelaşi 

timp, mai adecvate vârstei şcolare sunt modelele acţionale, cu accentul pe modelul behaviorist sau 

comportamental, unde se pot utiliza cu succes următoarele tehnici: stingerea comportamentelor 

nedorite, desensibilizarea sistematică, tehnica modelării, tehnica asertivă şi tehnica contractului. 

 a) Tehnica stingerii comportamentelor nedorite poate fi utilizată în vederea diminuării 

şi înlăturării atitudinilor şi comportamentelor negative destul de frecvente la elevi. Ele se bazează 

pe faptul că diversele comportamente învăţate au tendinţa de a slăbi şi dispărea atunci când ele nu 

sunt întărite corespunzător. Spre exemplu, în cazul unui copil care detestă 11 şcoala, care are un 

comportament agresiv şi deranjează lecţiile, se poate apela la tehnica stingerii comportamentelor 

nedorite. Învăţătorul va stabili un program de consiliere, în colaborare cu familia, structurat pe 

următoarele etape sau acţiuni concrete: Părinţii trebuie ajutaţi şi învăţaţi să facă deosebirea între 

comportamentele reale (autentice) ale copilului şi cele cu caracter demonstrative, adică intenţionat 

negative. La şcoală, trebuie de asemenea să se ignore comportamentele necorespunzătoare ale 

elevului şi să se acorde atenţie numai celor pozitive (deziderabile) Practica consilierii şcolare ne 

arată că, în primele zile ale funcţionării acestui program comportamentele demonstrative sau 

nedorite ale copilului se accentuează, după care ele slăbesc din ce în ce mai tare, până la dispariţie. 

Cauza este lipsa de întărire a acestora prin nebăgarea lor în seamă, nici de către părinţi şi nici de 

către învăţătoare. Tehnica stingerii comportamentelor nedorite poate fi utilizată şi pentru înlăturarea 

stărilor de frică la copii sau a tulburărilor anxioase (teama de locuri înalte, teama de spaţii închise 

etc.). în asemenea situaţii pot fi folosite două tehnici concrete, şi anume: tehnica implozivă şi 
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tehnica expunerii. Tehnica implozivă constă în punerea copilului să se confrunte, în plan imaginar 

cu situaţia anxiogenă (care-i provoacă teamă). El trebuie să-şi imagineze situaţii care-i produc 

teamă. În timpul şedinţei de consiliere, învăţătorul în loc să-l liniştescă, trebuie să manevreze în aşa 

fel situaţia, încât să se producă o creştere masivă a anxietăţii, adică a stării de teamă. Practica a 

dovedit că, prin expuneri repetate la situaţii anxiogene în condiţii de securitate afectivă a copilului, 

,,stimuli anxiogeni îşi pierd forţa, iar comportamentul de evitare a respectivelor situaţii are tendinţa 

să se stingă”. 12 Tehnica expunerii presupune confruntarea reală a copilului cu stimulul anxiogen 

(generator de teamă). Confruntarea reală a copilului cu situaţii anxiogene este eficientă, îndeosebi în 

cazul copiilor care au capacităţi imaginative limitate. De exemplu, copilul care are teamă de locuri 

înalte poate fi dus de învăţător sau de părinţi în asemenea locuri, cel care manifestă teamă faţă de 

spaţii închise sau deschise trebuie dus şi însoţit în asemenea spaţii etc. 

 b) Tehnica desensibilizării sistematice constă în diminuarea şi înlăturarea unor 

comportamente nedorite prin punerea în acţiune a altor comportamente antagoniste sau opuse 

acestora. Prin această tehnică, elevul este învăţat să se relaxeze şi să se comporte într-un mod în 

care este incompatibil cu apariţia stării de teamă în prezenţa unor stimuli anxiogeni reali sau 

imaginativi. Utilizarea tehnicii desensibilizării sistematice presupune parcurgerea a trei etape: 

Învăţarea relaxării, care se derulează pe parcursul primelor 5-6 şedinţe de consiliere, după metoda 

relaxării musculare progresive a lui Jacobson (1938), când se crează condiţii pentru destinderea 

musculară şi liniştea psihică a subiectului. Stabilirea ierarhiilor- etapă în care învăţătoarea stabileşte, 

împreună cu copilul, o ierarhie a situaţiilor generatoare de teamă (anxietate) în ordine 

descrescătoare, de la situaţia cea mai anxiogenă până la cea mai puţin anxiogenă. Spre exemplu, în 

cazul unui copil căruia îi e feică de câini, ierarhia poate fi următoarea: contactul direct cu animalele 

reprezintă stimulul cel mai anxiogen; pozele cu câini reprezintă un stimul mai puţin anxiogen; 

prezenţa unor animale mici cu blană (pisici, iepuraşi, veveriţe) stimul cel mai puţin anxiogen. A 

treia etapă constă în procedeul concret de desensibilizare. În această etapă, învăţătoarea îi cere 

subiectului 13 să se relaxeze cu ochii închişi, în timp ce ea îi descrie diverse scene începând cu 

unele neutre şi înaintând progresiv pe linia ierarhiei stimulilor generatori de anxietate. Copilul este 

solicitat să-şi imagineze fiecare situaţie descrisă, iar în momentul în care el spune că simte teamă, 

şedinţa se încheie. Procesul de consiliere continuă în alte şedinţe, până când copilul devine capabil 

să rămână relaxat în timp ce el îţi reprezintă scene care înainte îi trezeau o stare de teamă mare.  

c) Tehnica modelării presupune asimilarea unor modele comportamentale pozitive prin 

imitarea altor persoane, cum ar fi, spre exemplu, învăţătoarea sau părinţii. De regulă, copilul este 

confruntat cu anumite comportamente realizate de învăţătoare şi încurajat apoi să le imite. 
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Modelarea comportamentelor s-a dovedit eficientă în formarea unor deprinderi corecte şi civilizate 

de conduită, deprinderi gospodăreşti şi de autoservire, deprinderi de raportare la semeni etc.  

d) Tehnica asertivă – provine din engleză assert = a afirma, a căuta să se impună, a-şi 

impune punctul de vedere etc.; tehnica asertivă - prin care individul caută să se impună). Această 

tehnică numită şi antrenament asertiv poate fi utilizată atât ca modalitate de sensibilizare a 

copilului, cât şi de formare şi dezvoltare a abilităţilor de a face faţă diverselor situaţii de viaţă. Ea 

este ineficientă îndeosebi în cazul copiilor cu dificultăţi în stabilirea unor relaţii interpersonale, 

datorită stării lor de anxietate (teamă), care-i împiedică să se exprime liber sau să-şi manifeste 

sentimentele de afecţiune. De asemenea, tehnica asertivă este recomandată şi în cazul subiecţilor 

care-şi manifestă tendinţa de a-i lăsa pe alţii săâi manipuleze sau să profite de pe urma lor. Prin 

antrenamentul asertiv, învăţătoarea îl pote învăţa pe copil să-şi exprime în mod ,,deschis şi adecvat 

gândurile şi sentimentele”. Procesul de consiliere bazat pe 14 antrenamentul asertiv se desfăşoară în 

două etape: în prima etapă, comportamentul asertiv trebuie practicat direct în clasă în relaţia 

concretă dascăl – elev, iar în a doua etapă de către copil în viaţa şcolară şi în afara şcolii. O atenţie 

deosebită trebuie acordată aici dezvoltării la copil a unor deprinderi şi dezvoltării la copil a unor 

deprinderi şi abilităţi de relaţionare interpersonală. În cazul copiilor timizi învăţătorul trebuie să-i 

determine pe cei în cauză să adreseze celor din jur remarci directe şi mai puţin confortabile., dar 

fără ca în spatele acestora să se afle sentimentul de ostilitate, agresivitate, ură etc. Spre exemplu, 

copilul poate fi pus să se adreseze unor colegi din clasă remarci de tipul: ,,nu-mi place cum te-ai 

îmbrăcat”, ,,nu-mi place cum ai scris tema”, ,,nu trebuie să te porţi urât cu ceilalţi” etc.  

e) Tehnica contractului presupune o înţelegere între cei doi termeni ai relaţiei de 

consiliere. Învăţătoarea cade de acord cu elevul sau elevii, care manifestă anumite atitudini şi 

comportamente negative, asupra unui plan specific de acţiune sau asupra unui scop precis între 

diversele momente de discuţii purtate cu elevii respectivi. Pe ansamblu tehnicile de consiliere, 

specifice modelului behaviorist sau comportamental, pun accentul pe schimbările produse în 

comportamentul exterior al individului. După opinia consilierilor de factură behavioristă 

,,modificarea directă a comportamentului duce la schimbări în atitudini şi sentimente”. Proiectarea 

activităţilor de consiliere Pentru dezvoltarea competenţelor necesare consilierii specialistul trebuie 

să cunoască reperele proiectării unor activităţi de consiliere. Proiectarea este o metodă de formulare 

mai exactă şi mai eficientă a problemei care necesită a fi 15 abordată în cadrul orei de consiliere, cât 

şi a abilităţilor, atitudinilor sau cunoştinţelor ce urmează a fi dezvoltate la elevi. 

Etapele proiectării activitatii de consiliere: 
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1. Definirea problemei - Exemple de probleme: abilităţi sociale scăzute, strategii de 

învăţare insuficient dezvoltate, dificultăţi de comunicare în situaţii de conflict, stil de viaţă 

nesănătos.  

2. Descrierea problemelor - se realizează prin descrierea comportamentală, cognitivă şi 

emoţională (a celor mai prevalente şi cu o frecvenţă mai mare în grupul analizat).  

3. Identificarea posibililor factori de formare şi dezvoltare a problemei. De cele mai 

multe ori problemele au mai multe surse de formare - rareori un singur factor declanşează un 

comportament neadecvat (de exemplu, în cazul fumatului la adolescenţi pot interveni: reclama, 

presiunea grupului, neîncrederea în sine, aderenţa la normele de grup etc). Identificarea cauzelor 

care au condus la dezvoltarea unei probleme este un pas indispensabil în eliminarea ei. Factorii de 

formare a problemei trebuie să fie identificaţi de grupul care se confruntă cu acea problema şi nu să 

i se impună un punct de vedere din afară asupra cauzelor problemei.  

4. Identificarea factorilor de menţinere şi de activare a problemei. Factorii de menţinere 

a problemei (exces/deficit comportamental) împiedică formarea unor atitudini adecvate sau abilităţi 

eficiente. De exemplu, utilizarea etichetelor şi a criticii în comunicarea dintre elevi reduc 

posibilitatea de autocunoaştere, încredere în sine şi exprimare asertivă.  

5. Planul de intervenţie este etapa cea mai importantă în proiectarea şi desfăşurarea 

procesului de consiliere şi cuprinde totalitatea modalităţilor de realizare a obiectivelor de 

intervenţie, ea poate fi individuală sau de grup.  

6. Etapele formulării planului de intervenţie sunt: 16 a) formularea obiectivului de lungă 

durată - exemple: formarea unei stime de sine pozitive, dezvoltarea abilităţilor de management al 

stresului, dezvoltarea abilităţilor de pregătire pentru examene; b) formularea obiectivelor specifice 

se realizează în funcţie de natura problemei şi obiectivul de lungă durată; obiectivele specifice 

trebuie formulate în funcţie de componentele comportamentale, cognitive sau emoţionale ale 

descrierii problemei; c) strategiile de intervenţie sunt formulate pentru fiecare obiectiv specific în 

parte şi sunt realizate prin mai multe activităţi specifice.  

7. Evaluarea intervenţiei vizează modificarea cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor. Se 

realizează prin: chestionare de cunoştinţe, atitudini şi abilităţi, grile de observare comportamentală 

(completată şi realizată de specialist), grile de autoevaluare comportamentală sau alte modalităţi de 

evaluare (ex. realizarea de către elevi a unor activităţi de voluntariat) (Baban, 2009). 

 

Bibliografie: Lector univ.dr. Simona Glaveanu – UEB,  Consiliere si orientare, 2016, 

http://www.nou.ueb.ro/dppd /Lector_univ.dr.Simona_Glaveanu_Consiliere_si_orientare_DFP.pdf 

http://www.nou.ueb.ro/dppd%20/Lector_univ.dr.Simona_Glaveanu_Consiliere_si_orientare_DFP.pdf
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ „PĂDUREA SLIVUŢ – AURUL 

VERDE  AL HAŢEGULUI” 
 

Prof. înv. primar Gehan Carmen - Colegiul Naţional „I.C.Brătianu” Haţeg 
 

 „Pădurea este o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţă şi bogăţie şi prin toate calităţile ei 

merită să fie cunoscută, curăţată şi îngrijită.”( Mihai A. Ionescu ) 

1.  Tema: Drumeţie în Pădurea Slivuţ 

2. Scopul: Drumeţia este un bun prilej de a ne cunoaşte în afara şcolii, de a interacţiona în 

grup, de a studia comportamentul şi atitudinea copiilor. Copiii vor învăţa practic cum să observe 

lucrurile pe care, altfel, le-ar fi trecut cu vederea, îşi vor putea spune părerea referitor la un subiect 

pus în discuţie fără a fi constrânşi de atmosfera din clasă sau de calificativ şi se vor manifesta liber. 

Învăţătorul are prilejul  de a aprecia sau pune în discuţie atitudini şi comportamente şi de a corecta 

manifestările mai puţin lăudabile faţă de natură şi faţă de grupul din care fac parte. 

3.  Obiective: 

O1 – să –şi formeze o atitudine de respect şi să adopte un comportament eco-civic faţă de 

natură;  

O2 – să colecţioneze materiale din natură pentru a le servi la realizarea unor   creaţii 

personale;  

O3 – să dezvolte comportamente de cooperare în grup;  

O4 – să dezvolte conştientizarea părinţilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea 

copiilor din perspectiva relaţiei cu natura;  

O5 – să dezvolte implicarea părinţilor în acţiuni promovate de şcoală pentru crearea unui 

mediu sănătos; 

Resurse procedurale: 

      4. Metode şi procedee didactice: activităţi de informare, activităţi practice, munca în echipe,  

portofoliul,drumeţia, concursul, jocuri didactice şi sportive 

5. Mijloace didactice: aparat de fotografiat, trusa medicală, mingi, pături, saci de plastic, 

mănuşi de plastic. 

6. Resurse umane: 24 de elevi ai clasei a II-a 

                               Învăţătorul clasei 

                               Reprezentant al părinţilor. 
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7. Data drumeţiei: 30 mai 2016 

 Pregătirea drumeţiei 

În vederea realizării acestei activităţi didactice învăţătorul se informează, în prealabil, 

asupra: 

- aşezării pădurii; 

- speciile de arbori; 

- fauna pădurii; 

- importanţa ei; 

- căile de acces spre pădure. 

 Pădurea Slivuţ este situată în partea de nord a oraşului Haţeg, constituind o poartă vie de 

intrare în oraş. Oază de linişte şi frumuseţe pentru haţegani şi nu numai, Pădurea Slivuţ este printre 

puţinele locuri din Europa unde trăieşte zimbrul ( bison bonasus) şi primul pe teritoriul României 

unde zimbrul european şi-a făcut apariţia. 

 Întinsă pe o suprafaţă de 40 de hectare, este o arie protejată de interes naţional, care 

corespunde categoriei a IV-a IUCN  (rezervație naturală, de tip botanic), inclusă în Geoparcul 

Dinozaurilor „Țara Hațegului”. 

 Ea reprezintă un ecosistem natural cu quercinee xeroterme, rest al unor întinse suprafeţe de 

pădure iniţială de stejari, dar care au fost defrişate, datorită extinderii activităţilor agricole specifice 

pentru zonele colinare de pe rama depresiunii Haţegului.  

De asemenea, învăţătorul trebuie să stabilească: 

-  itinerarul pe care se desfăşoară drumeţia; 

-  responsabilităţile elevilor; 

-  activităţile propuse; 

-  materialele de care  au nevoie elevii în drumeţie şi anunţă ziua când va avea loc 

drumeţia; 

 Desfăşurarea drumeţiei 

În cadrul parteneriatului cu părinţii clasei a II-a A de la Şcoala Gimnazială” Ovid 

Densusianu” Haţeg, părinţii au hotărât o implicare activă în organizarea şi buna desfăşurare a unor 

activităţi diverse, educative şi recreative.  

 Activităţile propuse: 

1.Observarea naturii, referindu-ne la: 

- formele de relief; 

- condiţii meteorologice; 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Botanic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geoparcul_Dinozaurilor_%E2%80%9E%C8%9Aara_Ha%C8%9Begului%E2%80%9D
http://ro.wikipedia.org/wiki/Geoparcul_Dinozaurilor_%E2%80%9E%C8%9Aara_Ha%C8%9Begului%E2%80%9D
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- schimbările petrecute în anotimpul primăvara;- observarea unei păduri de stejar; 

- colectarea de frunze şi ghinde; 

- observarea altor copaci din pădurea de foioase: fag, mesteacăn, paltin; 

- observarea florei din preajma apei; 

- colectarea de alte frunze din pădure, observarea şi culegerea florilor de câmp; 

- observarea arbuştilor : măceş, păducel;  

- discuţii privind modul de protejare a naturii şi despre poluarea mai scăzută a aerului şi solului în 

afara oraşului; 

- discutarea şi aplicarea comportamentului ecologic: adunarea resturilor de la servirea  

mesei în saci,atitudinea faţă de copaci, insecte, plante..  

3. Dezvoltarea comportamentelor de cooperare în grup: 

- jocuri şi întreceri între echipe; 

- servirea mesei în natură; 

- activitaţi de observare a vieţuitoarelor ; 

 Rezultate aşteptate : 

- Atitudinea pozitivă  a copiilor faţă de acţiunea realizată; 

- Responsabilizarea elevilor şi a părinților  în vederea promovării proiectului; 

- Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi a părinţilor în activităţile de ecologizare a pădurii; 

- Dezvoltarea comportamentelor sociale la copii; 

- Manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între elevi, a unei conduite ecologiste faţă 

de pădure; 

- Dezvoltarea gândirii critice la elevi; 

- Egalitate şi respect pentru diversitate. 

 Evaluare:  

- Calitatea activităţii organizate; 

- Mediatizarea activităţii şi impactul asupra copiilor; 

- Calitatea lucrărilor realizate: desene, colaje cu material din natură; 

- Compuneri cu impresii din natură.                                                           

Bibliografie: 

- Dumitru Rus - Judeţul Hunedoara - ghid turistic, Editura Sigma Plus, Deva 1998 
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CONSILIEREA ELEVILOR PENTRU TRANZIȚIA DE LA ȘCOALĂ LA LOCUL DE 

MUNCĂ PRIN PROIECTE ERASMUS+ 

 

prof. TIPA Marius George, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timișoara 
 

În literatura de specialitate, educaţia non-formală este reprezentată de activităţile educative 

organizate de alte instituţii decât şcoala – muzee, biblioteci, cluburi ale elevilor,  etc. şi se 

întemeiază pe recunoaşterea faptului că “un număr mare din experienţele de învăţare ale oamenilor 

s-au desfăşurat în afara sistemului de educaţie formală: la locul de muncă, în familie, în diferite 

organizaţii şi biblioteci”. 

Între educaţia non-formală şi cea formală există multiple legături dar şi o anumită opoziţie. 

Pedagogii de formaţie clasică atrag atenţia asupra necesităţii ca educaţia non-formală să se 

desfăşoare în corelaţie cu educaţia formală. În ultima vreme asistăm la o tendinţă de apropiere între 

cele două. Am putea spune că educaţia formală tinde să devină tot mai puţin “formală”, adică mai 

flexibilă, mai adaptată nevoilor şi motivaţiilor specifice elevilor , în timp ce educaţia non-formală 

tinde să devină tot mai “formală” – adică se organizează tot mai bine, urmăreşte asigurarea unei 

anumite calităţi şi folosirea unor metode deja probate şi recunoscute de specialişti şi mai ales, 

urmăreşte o cât mai explicată recunoaştere publică. 

Studiile în străinătate pot face mai mult decât să încurajeze progresul școlar și dezvoltarea 

personală, ele creând, de asemenea, perspective mai bune de angajare. Angajatorii caută tot mai 

mult persoane cu experiență de muncă în străinătate, deoarece se presupune că acest tip de persoane 

dețin, pe lângă competențele lingvistice, aptitudini de comunicare transculturale, înțeleg și sunt 

familiarizate cu tradițiile locale și cu contextele culturale diferite, sunt flexibili și au capacitatea de a 

se adapta la situații de viață noi și de a aborda în mod constructiv punctele de vedere diferite. 

Tinerii de astăzi au o mare problemă legată de alegerea unei cariere, întrebări ca „Ce o să fac 

după Bacalaureat? Ce facultate să aleg? Sunt pregătit din punct de vedere profesional și personal să 

îmi aleg această carieră? La cine să apelez pentru ajutor? Ce aptitudini posed?” sunt printre cele mai 

frecvente întrebări pe care și le pun elevii pe parcursul școlii. 

Deși zi de zi, în lume apar noi locuri de muncă, iar accesul la informarea competentă și 

diversificată, accesul la locurile de muncă a crescut considerabil, încă persistă problema tranziției 

de la un nivel de școlaritate la altul, a tranziției de la școală la locul de muncă, a tranziției de la un 

loc de muncă la altul, îmbătrânirea activă. Aceste tranziții sunt tot mai complexe, deoarece solicită 

noi aptitudini și competențe, măsuri și instrumente de lucru din ce in ce mai specifice.  
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Pe plan mondial se constată o cerere tot mai mare a forței de muncă super și poli-calificată, 

dar are loc o scădere a numărului locurilor de muncă, aspecte care ilustrează faptul că cererea 

pentru forța de muncă este un fenomen dinamic, caracterizat prin lipsa de omogenitate. Foarte buna 

înțelegere a cerințelor unei profesii și a dinamicii acesteia, evident, este instrumentul esențial pentru 

planificarea și proiectarea educației, este instrumentul esențial în orientarea și instruirea 

profesională, este cheia integrării în societate.  

Într-o societate bazată pe cunoaștere, competențele-cheie sub formă de cunoștințe, abilități și 

atitudini adecvate fiecărui context au un rol fundamental în cazul fiecărui individ. Acestea asigură o 

valoare adăugată pentru piața muncii, coeziunea socială și cetățenia activă, oferind flexibilitate și 

adaptabilitate, satisfacție și motivație. Întrucât toată lumea ar trebui să le dobândească, această 

recomandare propune un instrument de referință pentru țările Uniunii Europene (UE), pentru a 

asigura integrarea deplină a acestor competențe-cheie în cadrul strategiilor și infrastructurilor țărilor 

respective, în special în contextul învățării pe tot parcursul vieții.  Aceste competențe-cheie sunt: 

comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competența matematică și competențe 

de bază privind știința și tehnologia, competența digitală, capacitatea de a învăța, competențe 

sociale și civice, simțul inițiativei și al antreprenorialului, conștiința și expresia culturală. 

Proiectul  LET’S BUILD TOGETHER THE FUTURE demarat în septembrie 2014 și 

finanțat  prin Programul Erasmus+, program al Uniunii Europene pentru Educaţie, Formare, Tineret 

şi Sport se adresează unui număr de 161 elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a și unui număr de 

16 cadre didactice cu specializare mecanică și electronică. 

Proiectul, inițiat de către un consorțiu VET format din trei colegii tehnice din regiunea Vest 

coordonat de către Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timișoara, aplicant și Colegiul Tehnic „Henri 

Coandă” Timișoara respectiv Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva, membrii consorțiului, s-a 

cristalizat din nevoia de schimbare și diferențiere și își propune să contribuie la dezvoltarea 

competențelor și angajabilității elevilor din cele trei școli VET (colegii tehnice) partenere prin 

oferirea de oportunități de formare profesională în străinătate și dobândirea de experiență practică la 

locul de muncă. De asemenea, un rol important îl constituie dezvoltarea culturală, o mai bună 

stăpânire a limbilor străine în contexte de muncă, dar și sociale precum și îmbunătățirea abilităților 

de comunicare și relaționare. Un alt beneficiu al participanților la acest proiect îl constituie 

acumularea de experiență educațională deosebită, într-un mediu european. 

Unul din obiectivele proiectului a fost  dezvoltarea abilităților, competențelor și 

cunoștințelor viitorilor tehnicieni în domeniul de pregătire ales, în țări din Uniunea Europeană 

(Portugalia, Polonia și Germania) pentru a-i face competitivi pe piața forței de muncă, în raport cu 
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cerințele angajatorilor și pentru creșterea angajabilității. Pentru atingerea acestui obiectiv, stagiile 

de pregătire practică se vor desfășura în companii, respectiv centre de formare precedate de 

pregătirea lingvistică, interculturală și pedagogică. 

În cadrul proiectului LET’S BUILD TOGETHER THE FUTURE organizația de primire este 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALCOCHETE, un consorţiu  de 4 şcoli, cuprinzând ciclurile 

de învăţământ  începând cu învăţământul preşcolar până la ciclul secundar, având un număr de 3200 

de elevi. Ciclul secundar cuprinde 3 domenii: uminist-ştiinţific, învăţământ profesional pentru 

nivelul 4 de calificare şi învăţământul vocaţional şi de educaţie a adulţilor.Stagiile de pregătire 

practică ale elevilor, precum și o parte din activitățile de job shadowing s-au desfășurat la CINEL - 

Centru naţional de referinţă în pregătirea vocaţională şi profesională a tinerilor şi adulţilor pentru 

industria Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia informaţie. Este o instituție publică, fără profit, 

care face parte din rețeaua națională de învățământ. A fost înființată în anul 1985, în Lisabona, dar 

are o filială și în Porto. Obiectivul principal este colaborarea cu firmele private, care dezvoltă 

propriile laboratoare pentru calificarea forței de muncă necesare segmentului respectiv. Spre 

exemplu, laboratorul de înaltă tehnologie Samsung Smart Tv, unde elevii dobândesc competențe 

practice pentru asamblarea unui televizor, pornind de la schema bloc și prezentând profesorului 

produsul finit, în stare de funcționare.  

În cele douazeci și două de laboratore care funcționează la nivelul centrului de formare, 

elevii dobândesc comptențe profesionale nivel 4 și 5. Conținuturile teoretice sunt consolidate prin 

lucrări practice de laborator, de experimente utilizând instrumentația virtual și de practica efectuată 

la companiile de profil, WPL-Work based Learning-Stagiile de practica in intreprinderi. 

În concluzie, elevii au dobândit noi cunoștințe referitoare la conceptele actuale și 

tehnologiile noi în domeniul Electronică și automatizări, și-au îmbunătățit  abilitățile de comunicare 

și relaționare, au acumulat experiență educațională deosebită, într-un mediu european. 
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ROLUL PROIECTELOR ŞI PARTENERIATELOR EDUCAŢIONALE ÎN 

CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ȘCOLARE 
 

prof. MOȘUȚIU Laura, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva 

prof. APOLZAN Lavinia, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva 
 

“Şcolile să fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze 

toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.”  

Jan Amos Comenius 

 

Prin metoda proiectului putem plasa elevul în centrul proiectării didactice, putem  realiza o 

mai bună corelare gândire - învăţare, copilul a intrat în contact direct cu realitatea cercetată, iar 

obiectele, fenomenele, au fost investigate în dimensiunile şi caracteristicile reale, aşa cum se 

manifestă în realitatea concretă.  

         Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii 

locale este o necesitate a activităţii didactice. 

 Utilizând cu preponderenţă metoda proiectului din cadrul grupei metodelor de învăţare prin 

acţiunea practică, cadrele didactice coordonatoare ale elevilor participanţi la concurs au  identificat  

temele împreună cu elevii, au programat etapele de acţiune şi au apreciat rezultatele în raport cu 

obiectivele propuse. Obiectivul principal şi anume acela de a se conştientiza de către elevi 

importanţa interdisciplinarităţii în propria lor formare, a fost atins cu succes de fiecare dată. Acest 

concurs a demonstrat că proiectul, ca metodă didactică, se distinge ca o metodă globală, cu un 

profund caracter de interdisciplinaritate, susceptibilă să stimuleze şi să dezvolte pe multiple planuri 

personalitatea în curs de formare a celor pe care îi instruim.  

Proiectul reprezintă o excelentă metodă de testare a capacităţilor intelectuale şi a 

aptitudinilor creatoare ale elevilor, a energiei şi forţei lor de voinţă, inclusiv a unor însuşiri socio-

morale( spirit de cooperare, de echipă , onestitate etc.). 

Elevii au fost nevoiţi ca pentru realizarea temelor propuse să facă apel la cunoştinţele şi 

deprinderile dobândite la orele de fizică, chimie, biologie şi mai ales la cele din aria curriculară 

„Tehnologii”- domeniile Electronică, Electrotehnică şi Mecanică. Conştientizând importanţa 

protejării mediului înconjurător, elevii şi-au pus în valoare nu numai cunoştinţele dobândite în 

timpul pregătirii şcolare, dar şi calităţile artistice.  
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Proiectul urmăreşte implicarea unui număr mare de elevi şi cadre didactice prin înscrierea şi 

participarea la acest concurs. Interesul manifestat faţă de acest proiect conduce la dezvoltarea unor 

abilităţi şi deprinderi specifice, la dezvoltarea spiritului de echipă, precum şi la valorificarea 

potenţialului intelectual şi creativ al fiecărui participant. De asemenea, prin acordurile parteneriale, 

se îmbunătăţesc relaţiile dintre factorii educaţionali implicaţi în proiect şi se realizează un schimb 

de experienţă util procesului instructiv-educativ. Reuşita proiectului poate determina interesul mai 

multor factori educaţionali de a se implica în acesta, în următorii ani şcolari. 

Proiectul se doreşte a fi un punct de sprijin în dezvoltarea capacităţilor creative a elevilor din 

învăţământul tehnic şi nu numai, precum și un schimb de experiență între diferite şcoli, avându-se 

în vedere exemplul de bună practică. Prin secţiunile care pun în evidenţă creativitatea, elevii vor fi 

capabili, în viitor, să se folosească de abilităţile dezvoltate în domeniul tehnic. 

Dintre punctele tari ale proiectului amintim: dorinţa elevilor de a participa la un concurs în 

cadrul căruia pot să îşi valorizeze imaginaţia; formarea deprinderilor de modelare tehnică şi 

artistică; numărul mare de cadre didactice din întreaga ţară dornice să se implice în proiect; 

dezvoltarea abilităţilor de proiectare didactică şi de realizare în echipă a unei lucrări de specialitate; 

disponibilitatea unor factori educaţionali de a se implica în proiect; interdisciplinaritatea 

concursului organizat în cadrul proiectului;     

Obiectivele specifice ale proiectului le grupăm în două categorii:  

Obiective pentru elevi: să fie orientaţi înspre dezvoltarea abilităţilor tehnice; să 

conştientizeze importanţa inovaţiei în domeniul tehnic;  să îşi exprime liber ideile; să aibă ocazia de 

a-şi valorifica potenţialul intelectual şi artistic; să îşi dezvolte creativitatea;  să conceapă un CD 

educaţional pentru colegii lor; 

Obiective pentru cadrele didactice: să îşi promoveze cele mai reuşite experienţe didactice; să 

se implice în activităţile extraşcolare şi extracurrriculare; să colaboreze în vederea conceperii unui 

CD educaţional; să îşi valorifice potenţialul intelectual şi creativ; să fie motivaţi în demersul lor 

didactic. 

Produsele rezultate adesea ca urmare a lucrului în echipă au impresionat prin originalitate, 

inventivitate şi design, impunând juriului o sarcina dificilă în evaluarea lucrărilor. De remarcat este 

entuziasmul  și satisfacția elevilor, dar și a profesorilor coordonatori, manifestate la fiecare ediție, 

odată cu provocarea de a realiza noi proiecte, de a lucra și de a valoriza munca în echipă. 
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ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR – POSIBILITĂŢI ŞI MODALITĂŢI DE 

ORGANIZARE CU ŞCOLARII 
 

Profesor învățământ primar Nan Melania Școala Gimnazială Nr.3 Lupeni-

Hunedoara 
 

Într-o societate  în care tehnologia  progresează cu o viteză ameţitoare şi datorită ei de la 

cele mai fragede vârste copiii sunt asaltaţi de adevărate avalanş e de informaţii, ştiinţele educaţiei 

se orientează din ce în ce mai acut către întoarcerea la natură. După secole în care toate eforturile 

educatorilor s-au concentrat pe aducerea copiilor între pereţii clasei pentru a li se face educaţie, am 

constatat cu uimire că nu este cea mai fericită formă de educaţie şi, ca atare, a apărut nevoia acută 

de altceva, de întoarcerea la natură, ca izvor de educaţie sănătosă. 

Natura, cea pe care conştient sau nu, o distrugem încet dar sigur, ne oferă lecţii de 

supravieţuire de nepreţuit: a acoperit cu nisip măreţele piramide egiptene, cu vegetaţie luxuriantă 

uimitoarele temple mayaşe, a populat cu copaci falnici şi animale  zonele distruse de catastrofa de 

la Cernobîl. Se pune atunci întrebarea dacă nu cumva viitorul omenirii nu constă, de fapt, în  

supravieţuirea speciei umane în condiţii din ce în ce mai dificile şi mai neprevăzute, iar răspunsul 

la întrebare nu este altul decât cel de întoarcere la natură, ca cel mai bun şi eficient educator. 

Copiii care stau din ce în ce mai mult în casă în faţa monitoarelor de orice fel, cunosc 

natura numai din „poze” şi din filme. Este momentul şi avem obligaţia de a-i scoate „afară”. Este 

motivul pentru care de câţiva ani a apărut conceptul de activitate outdoor, ca alternativă pentru 

educaţia formală, tradiţională.  Există mai multe accepţiuni pentru termenul de outdoor, cea mai 

simplă fiind aceea de activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional al şcolii. 

Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că răspunde atât nevoilor de bază ale 

individului, cât şi celor care îl particularizează în grupul din care face parte. 

Educaţia nonformală  şi, implicit, educaţia outdoor nu este o activitate lipsită de un efect 

formativ, ci trebuie înţeleasă ca o realitate educaţională mai puţin formalizată. Conceptul de 
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educație nonformală este asociat conceptului de „învățare pe tot parcursul vieții” (lifelong 

learning). 

Evaluarea în cadrul educaţiei nonformale este realizată de cel care învaţă, iar abordarea 

multi-disciplinară a procesului de învăţare, ajută copiii să înţeleagă şi să aprecieze mediul şi 

legătura lor cu acesta. Pregăteşte copiii pentru un viitor durabil, analizează problemele pe termen 

lung ale interdependenţei om – natură. 

Atât educația nonformală cât și educația outdoor pot fi integrate cu succes în educația 

formală cu scopul de a maximiza efectele procesului de învăţare, tendinţa actuală este aceea de 

amplificare a celor două forme, mai ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem 

educativ mult mai valoros din punct de vedere al calităţii, produc avantaje pe termen lung, permit 

acoperirea unei game largi de discipline şi cel mai important, actul educaţional se axează în 

aceeași măsură şi celor care o implementează (în speţă profesorilor) şi celor care fac obiectul 

învăţării (în speţă copiii). 

Învăţământul şcolar poate fi considerat precursor al educaţiei outdoor, având în vedere că 

activităţi formale, informale şi nonformale se desfăşoară în afara grădiniţei dintotdeauna. 

Excursiile, plimbările în aer liber, vizitele la muzee au fost mereu prilej de transmitere către copii 

de informaţii, priceperi şi deprinderi, niciodată  nefiind organizate doar de dragul de a fi 

organizate.  

Activităţile de tip outdoor nu sunt activităţi de educaţiei formală ce au loc în afara sălii 

de clasă, ci activităţi de educaţie nonformală, menite să familiarizeze copiii cu natura şi să le 

formeze deprinderi şi priceperi de cunoaştere prin experienţă, bazându-se desigur pe cunoştiţele 

dobândite în activităţile de educaţie formală. 

Iată câteva exemple de activităţi outdoor, nonformale cu caracter profund formal. Dar 

pentru că acest tip de activităţi se bazează pe activitatea în echipă putem  realiza coeziunea 

grupului printr-o serie de jocuri de teambuilding. 

Acestea sunt de regulă tot activităţi outdoor. Durata unei activităţi este de regulă între 30 

minute şi 120 minute (în funcţie de nivelul de vârstă al participanţilor se pot organiza runde, se pot 

da taskuri suplimentare, vor fi puse condiţii care cresc dificultatea activităţii). 

SĂ DUCEM BALONUL 

Se vor forma două sau mai multe echipe. Fiecare echipă se va aşeza în cerc. Li se vor da 

câte un ghem de sfoară foarte lung. Participanţii îl vor arunca de la unul la altul. Odată formată 

reţeaua, se va aşeza un balon în centru pe care aceştia trebuie să-l ducă pe o anumită distanţă. Ex.: 
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10 m. Se vor organiza trei runde şi evident, va fi o echipă câştigătoare. Alternativ se poate 

organiza cu o farfurie şi un ou, taskul fiind acelaşi. 

PĂIANJENUL URIAŞ 

Se vor forma două echipe. Exerciţiul este foarte atractiv pentru participanţi. Între doi 

pomi participanţii îşi construiesc din frânghie o pânză de păianjen. Fiecare ochi al pânzei poate fi 

folosit de un singur participant. Toţi participanţii vor trebui să treacă în partea cealaltă a pânzei. 

Jocul este astfel gândit încât, participanţii nu pot realiza sarcina decât după o anumită metodă şi 

numai cu ajutorul celorlalţi membri. 

 

,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, 

cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără 

dragostea faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai 

minunat dintre cuvinte – VIAŢA.”  (C. MIHĂESCU) 
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ANXIETAEA LA ADOLESCENŢI. STRATEGII DE INTERVENŢIE ŞI CONSILIERE 

ÎN ȘCOLI 
 

Profesor Szabo Szemida, Şcoala Gimnazială I.G.Duca Petroşani 
 

Practica pedagogică, contactul zilnic cu mediul şcolar ne arată că in rândul  adolescenţilor 

există nevoia şi pretenţia de a fi perfect, credinţa că trebuie să faci totul perfect şi că este îngrozitor 

să greşeşti. Totodată ei caută cu obstinaţie  aprobarea celorlalţi, cred că persoanele din jur trebuie să 

fie mereu de acord cu ceea ce fac sau gândesc ei şi că este insuportabil ca ceilalţi să te creadă prost. 

Toleranţa scăzută la frustrare – convingerea că în viaţă scopurile propuse trebuie să fie uşor de atins 

şi că viaţa trebuie să fie palpitantă şi plăcută, altfel este insuportabil  fac ca emoţii disfuncţionale să  

creeze un cadru propice pentru dezvolterea anxietăţii şi depresiei la vârsta şcolară. 

 În general, celor ce suferă de tulburări anxioase le este atât de teamă să nu fie greşit înţeleşi, 

încât încearcă să-şi ascundă problema. Drept urmare, pot apărea sentimente de vinovăţie, care nu 

fac altceva decât să le înrăutăţească starea emoţională. Este aşadar de importanţă vitală ca 

dirigintele clasei, consilierul şcolar, membrii familiei şi prietenii să-i acorde celui aflat în această 

situaţie tot sprijinul. 

Voi prezenta în continuare strategii concrete de intervenţie şi consiliere în școală aplicabile în 

cazul elevilor cu emoţii disfuncţionale negative. Scopul intervenţiei este reducerea/ eliminarea 

emoţiei negative disfuncţionale şi ajutarea elevului în dezvoltarea de competenţe adaptative 

pozitive.   

 

1.Problema specifică 

 „Nimic nu-mi iese bine niciodată …mă simt ca un ratat…sunt prea deprimat …orice aş încerca 

să fac, o să eșuez…totul pe lumea asta merge înspre rău…cine ar vrea să-mi stea in preajmă? De 

fapt nimanui nu-i pasă ..ce rost are? … mi-e frică că voi rămâne singur pentru tot restul vieţii” 

2. Definirea şi stabilirea problemei ţintă: Depresie - anxietate 

3. Consecinţe dezadaptative: adolescentul  evită contactul social, se simte nenorocit şi părăsit din 

cauza izolarii.  

4.Clarificarea evenimentului declanşator:  

Se cere adolescentului sa descrie o situaţie concretă  care l-a făcut   să se simtă aşa.  

„Am avut două prietene care făceau o mulţime de lucruri împreună, dar pe mine mă cam lăsau 

deoparte. Mereu auzeam cât de bine s-au simţit împreună. Odată, am sunat acasă la una dintre ele, 
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iar cealaltă fată era acolo. Altcineva mi-a răspuns la telefon şi le-am putut auzi în fundal vorbind şi 

râzând. Când am auzit cât de bine se distrau, m-am simţit şi mai singură!” 

Se cere adolescentului să spună  ce a crezut despre acea situaţie: 

„Pe mine nu mă invită nimeni nicăieri” sau „Toţi mă evită”.  

Este cel mai rău lucru care mi se poate întâmpla 

Este vina lor că sunt singură şi nefericită mai tot timpul 

Faptul că m-au exclus însamnă că m-au trădat. Nu le voi mai dea ocazia să mă rănească din nou. 

Se cere adolescentului să scrie pe o foaie ce  a simţit în situaţia descrisă( emoţii negative 

disfunctionale).  

Ce efect are acesta convingere asupra ta? Te  ajută sau nu? Ce dovezi exista pentru a sustine 

credinţa ta irtionala? Sunt acestea consistente cu realitatea?  Este credinta ta  logică? 

Se scoate in evidenta irationalitatea gandurilor elevului şi i se oferă un nou model de gandire 

pentru a schimba vechiul mod comportamental. 

I.Nu există om care să nu se fi simţit vreodată singur. Chiar şi persoanele care par populare au 

astfel de sentimente.De ce? Deoarece problema în discuţie nu este numărul de prieteni, ci calitatea 

prieteniilor. O persoană care pare populară poate să fie înconjurată mereu de oameni, dar să nu aibă 

prieteni adevăraţi şi, prin urmare, să se simtă singură. 

II.Gândeşte pozitiv. Se face referire la evenimentul activator amintit de elev.  În acest moment, 

poţi alege fie să tragi concluzia că ai fost dat la o parte în mod voit, fie să adopţi un punct de vedere 

pozitiv. De vreme ce nu cunoşti toţi factorii implicaţi, de ce să te gândeşti la ce e mai rău? Încearcă 

mai degrabă să-ţi consumi energia căutând o explicaţie mai bună privind motivul pentru care nu ai 

fost invitat. De multe ori, nu situaţia în sine generează sentimentele de singurătate, ci modul în care 

vezi tu lucrurile. 

III. Nu generaliza. Când te simţi singur, ai putea gândi: „Pe mine nu mă invită nimeni nicăieri” 

sau „Toţi mă evită”. Astfel de generalizări te vor cufunda şi mai mult în singurătate. Gândind aşa, 

vei intra într-un cerc vicios: Te simţi respins şi, ca urmare, te izolezi, ceea ce te face să te simţi 

singur şi, deci, respins.  

IV. Concentrează-te asupra calităţilor tale. Singurătatea poate izvorî şi din incertitudini. E greu 

să te deschizi şi să legi prietenii când consideri că nu meriţi atenţia altora.Deşi este bine să fii 

conştient de propriile defecte, tu ai şi multe calităţi. Cunoscându-ţi punctele forte, vei căpăta 

încredere în tine, vei scăpa de părerea negativă pe care ţi-ai făcut-o despre tine şi nu te vei mai simţi 

singur. Întreabă-te: Care sunt punctele mele forte? Gândeşte-te la unele talente şi calităţi frumoase 

pe care le ai. 

http://www.jw.org/ro/publicatii/reviste/g201109/am-prieteni-adevarati/
http://www.jw.org/ro/publicatii/reviste/g201109/am-prieteni-adevarati/
http://www.jw.org/ro/publicatii/reviste/g201110/cine-sunt-eu/
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 Concluzie: Toţi ne simţim singuri uneori, unii mai mult, alţii mai puţin. Şi, deşi sentimentul de 

singurătate poate fi devastator, el este doar atât: un sentiment. Iar sentimentele noastre sunt 

precedate de obicei de gânduri, pe care le putem controla. 
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ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ  A COPIILOR CU C.E.S. 
 

Prof.psihopedagog BÎTCĂ CLAUDIA, Școala Gim. ,,I.G.Duca” Petroșani 
 

 

Indiferent de multitudinea documentelor necesare în orientarea/reorientarea elevilor cu CES, 

cred că cu toții- cei implicați în acest proces- ar fi necesar să ținem cont de câteva reguli ale 

orientării şcolare în cazul elevilor cu CES: 

În reevaluările medicale se va utiliza diagnosticul clinic doar orientativ, pentru a se evita 

riscul confuziei dintre posibilităţile individuale de adaptare şi probabilităţile statistice ale adaptării 

grupurilor studiate categorial. 

 Se va decide orientarea copilului spre învăţământul special, cu caracter temporar şi revenire 

pentru reexaminare complexă şi reorientare. 

 Se va evita, pe cât este posibil, practica de a decide reorientarea cazurilor, după tip şi grad al 

deficienţei, în jos şi nu în sus: de la unităţi şcolare cu cerinţe instructiv-educative de nivel mai 

ridicat către unităţi educaţionale cu oferte educative minime. 

 Învăţământul special este destinat să accepte copii / adolescenţi cu deficienţe propriuzise de 

intensitate variabilă, dar între limite care concordă cu un alt tip de standardizare medie a 

programelor şcolare. Ca urmare, diversificarea standardelor educaţionale se impune, cu marcarea 

nivelurilor care înregistrează progresul elevului, prin investiţie educaţională. 

https://www.bookdepository.com/author/David-G-Fassler
https://www.bookdepository.com/author/Lynne-S-Dumas
https://www.bookdepository.com/publishers/Penguin-Books-Australia
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 Este de dorit să se valorifice avantajele îmbogăţirii ofertelor educative şi deschiderea 

unităţilor şcolare din învăţământul obişnuit pentru primirea elevilor cu CES în clase speciale. În 

principiu, atunci când se întrunesc condiţii necesare şi suficiente, copilul sau adolescentul cu nevoi 

speciale de educaţie poate fi cuprins în structuri integrate din învăţământul obişnuit sau clase 

obişnuite integrate în alte instituţii decât cele de învăţământ (spitale, centre de plasament familial, 

centre de zi pentru copiii străzii etc.). 

 Se va urmări ca inovaţiile legislative şi administrativ-instituţionale să fie susţinute prin 

schimbarea de esenţă a practicii de orientare şcolară şi profesională a elevilor purtători de 

deficienţe. 

 Nu este suficientă schimbarea de etichetă pentru copil, de la deficient sau handicapat la 

copil cu nevoi speciale de educaţie, dacă se păstrează acelaşi cadru de referinţă: descriere de 

categorii (tipuri) şi grade ale deficienţei pentru includerea cazurilor individuale în sfera drepturilor 

la protecţie şi educaţie specială. O astfel de tratare este dominată de nevoia protecţiei speciale, cu 

asistenţă financiară, nu de căutarea răspunsului personalizat la nevoile de educaţie. 

 Copilul care nu se adaptează la programe educative standard, chiar atunci când sunt 

proiectate în cadrul învăţământului special, trebuie să primească sprijin educativ potrivit, atât cât 

este necesar adaptării şcolare şi pregătirii profesionale. 

 Esenţială este schimbarea de atitudine faţăde elevul cu CES şi disponibilitatea de investiţie 

materială şi de resurse umane pentru asigurarea ajutorului necesar. 

 Personalul din învăţământ contribuie esenţial la integrarea unui copil cu CES, dacă 

îndeplineşte următoarele condiţii: 

 acceptă diferenţele specifice ale copilului; 

 are dorinţa, voinţa şi priceperea de adaptare a învăţării la caracteristicile elevului (inclusiv în 

stilul de predare); 

 înţelege dificultăţile şi caută soluţii de depăşire; 

 realizează adaptări necesare ale mediului fizic şi pedagogic. 
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                                   SE TERMINA SAU NU “CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ”? 
                                                              

                                                          Prof.inv.primar si prescolar:Marcus Anca 

Simona Sc.Gim.,I.D. Sirbu Petrila,Structura:Grad.PP+PN NR.1 
 

          Auzim frecvent expresia “Cei șapte ani de acasă” și cât de importanți sunt acești șapte ani 

pentru viitorul unui copil. Ajungem părinți și o auzim și mai frecvent. De data asta și în preajma 

micutilor noștri, dar și legat de noi. Dacă avem acești ani, e foarte bine, dacă nu, suntem puși la zid 

de parcă nimic din ceea ce am făcut sau vom face cu picii nu mai contează. 

Este oare posibil ca educația să fie “împărțită clar” în doar șapte ani? Îmi și imaginez cum în primul 

an, în fiecare lună, ar trebui să învățăm câte ceva. Apoi, în al doilea an de viață, deja suntem 

considerați ca fiind copii sau părinți cu experiență, deci lucrurile se complică puțin. Și tot așa, până 

terminăm cei șapte ani. 

La final, e clar, avem de dat examen! Și asta nu în fața oricui, ci în fața învățătoarei, că doar cel mic, 

abia așezat pe băncile școlii, trebuie să dea dovadă că, timp de șapte ani, a învățat multe. Cum 

despre ce? Despre cum ar trebui să se comporte cu oamenii mai în vârstă, despre cum trebuie să își 

salute profesorii și mai ales despre ce înseamnă “A fi copil cuminte”. 

 De când mă știu  sunt convinsă că educația nu se face în șapte ani, nici în zece și uneori nici măcar 

în 20. Cât trăim învățăm, învățăm cum să ne creștem copilul, învățăm despre ce înseamnă să ai un 

micuț sau cum te simți în papucii de părinte, cum să îi faci fericiți pe cei de lângă tine, cum să îi 

explici copilului anumite lucruri și, poate cel mai important, cum să faci ca cel mic să aibă încredere 

în tine timp de șapte, 20 sau 30 de ani, cât stă acasă și cât are nevoie de cineva aproape. 

Cei șapte ani de acasă se termină odată ce mergem cu micuțul de mână la școală pentru prima 

lui zi din clasa I? Sau cei șapte ani de acasă se finalizează odată ce un copil devine părinte și 

începe să își facă și el griji cu privire la cei șapte ani de acasă ai copilului său? Ori nu se 

termină niciodată? 

Fii tu un exemplu  

  Simțim nevoia să apelăm la o vorbă din popor relevantă la acest capitol ”nu fă ce face popa, fă ce 

zice popa”. Din păcate, cei mici vor fi mai tentați spre a copia comportamentul tău decât spre a te 

asculta cu sfințenie atunci când le spui ce să facă și ce să nu facă. Puterea exemplului este foarte 

importantă la această vârstă. Dacă vrei ca cel mic să nu arunce gunoaie pe stradă, fii tu primul care 

aruncă mereu ambalajele la coș. Cedează locul tău în autobuz persoanelor mai în vârstă dacă îți 

dorești ca cel mic să procedeze la fel.  

Obișnuiește-l cu regulile... subtil!  



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

161 

 

Atunci când îi spui unui copil că nu are voie să facă un lucru, nu faci altceva decât să îi strârnești 

curiozitatea cu privire la ce se întămplă dacă pune mâna acolo unde mami i-a spus să nu o facă. Nu 

trebuie să îi interzici celui mic să exploreze mediul înconjurător, ci mai degrabă să îi explici 

consecințele acțiunilor lui. ”Dacă pui mâna pe ușa de la cuptorul aragazului, te frigi și faci buba și 

vei avea nevoie de medicamente pentru a te face bine” sau ”dacă te sui acum în copac poți să cazi și 

să te julești și o să îți curgă sânge” sună mult mai bine decât ”Tu chiar nu înțelegi că nu ai voie să 

pui mâna acolo?!” Ai fi suprins cât de inteligent este copilul tău la o vârstă fragedă.  

 

Învață-l despre egalitate  

Atunci când vorbim despre egalitate, trebuie să îi explici celui mic că un director nu este cu nimic 

mai bun decât doamna de la curățenie. Amândoi sunt adulți care muncesc pentru familiile lor și 

trebuie respectați în aceeași măsură. Afirmațiile de genul ”dacă nu ești cuminte, te las în stradă să te 

fure țiganii” nu fac altceva decât să îi imprime în minte celui mic ideea că rromi sunt o etnie rea și 

că trebuie să se poate cu ei în mod corespunzător.  

Explică-i despre bunele maniere în public  

Atunci când mergi cu cel mic în locuri publice, țipetele și urletele lui nu vor face altceva decât să 

atragă atenția asupra ta într-un mod negativ. Trebuie să îi explici celui mic că nici lui nu i-ar plăcea 

să fie deranjat atunci când vrea să doarmă de exemplu. Spune-i că dacă îl nemulțumește ceva 

țipetele și crizele de nervi nu îl vor ajuta să obțină nimic, din contră. Descoperă ce îl supără și 

căutați soluții împreună. Pentru a preveni astfel de comportamente pe viitor nu trebuie să cedezi 

când cel mic face crize de nervi în public.  

Părinții au o foarte mare influență asupra copiilor în primii 7 ani de viață, când le transmit celor 

mici propriile valori pe care urmează să le respecte și ei o dată cu integrarea în societate, acolo unde 

își vor asuma alte obiceiuri noi. Este important, așadar, să le transmitem micuților învățămintele pe 

care le considerăm noi necesare și care îl vor ajuta să fie un om respectuos și demn de respect la 

rândul său.  

 

 

 

 

 

 

 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

162 

 

Criterii in alegerea unei meserii 
 

Optiunea unui tanar pentru o anumita cariera fara nici un sprijin extern este un proces dificil, 

adesea asociat cu  alegerea prin abandon, amanare, si toate acestea cu un serios impact asupra 

viitorului sau profesional. 

Multi dintre noi avem cunostinte sau prieteni care au renuntat la o anumita facultate si au inceput 

alta, pe motiv ca nu si-o mai doresc. Acesta este cazul fericit. Cazul nefericit este atunci cand 

ramane in acea facultate( la insistentele parintilor sau din comoditate) si se pregateste pentru o 

meserie pe care nu si-o doreste sau poate chiar o uraste. 

Fiecare ne alegem viitoarea meserie in functie de anumite criterii. Astfel  sunt mai multe tipuri 

de alegeri : 

-         social orientate : prestigiu, succes, pozitie 

-         altruiste : sprijinirea familiei, a categoriilor defavorizate 

-         egoiste: confortul personal, castigul material, munca usoara si fara responsabilitati 

-         frustrante : alegerea unui traseu profesional opus dorintei celor cu care intram in conflict 

-         conformiste: acceptarea solutiei gasite de altcineva si plierea aspiratiilor in acest sens 

-         narcisiste : motivate prin placerea  in sine, riscul pe care il implica, satisfactia furnizata. 

Cum in Romania  cele mai multe scoli  nu au consilieri profesionali, consilierea tinerilor  cu 

privire la  cariera revine familiei. 

Ponderea influentei parintilor asupra copiilor in alegerea unei cariere este, de multe ori, decisiva. 

Modelele comportamentale  sunt vehiculate in familie (de apreciere sau, dimpotriva, de depreciere a 

anumitor profesii), vor fi preluate si de copii ducand treptat la conturarea alegerilor. Din motive 

lesne de inteles, multi parinti isi supraapreciaza copiii  (lucru de altfel bun pana la un moment dat) 

si le impun trasee educationale si filiere profesionale la  care  acestia nu adera cu convingere sau 

pentru realizarea carora fac fata cu greu si duc, in mod penibil, la esecuri repetate sau rezultate 

mediocre, fapt ce se va rasfrange si asupra satisfactiei sau reusitei lor in viata de familie. 

Parintii transfera adesea copiilor nemultumirile lor profesionale, stereotipurile cu privire la 

munca (grea, banoasa, sigura) sau propriile aspiratii nerealizate, faptul avand efecte nefavorabile in 

alegerea si realizarea carierei acestora. Ponderea legata de dorinta parintilor cu privire la filiera 

scolara de urmat si profesia viitoare scade pe masura ce acestia sunt inclusi in etape inalte de 

scolarizare. (liceu, facultate). Toti cei iesiti de pe bancile liceului si-au pus, la un moment dat 

intrebari cu privire la profesia care ar fi cea mai potrivita pentru ei. In general «  criteriile » pe care 

le au in vedere parintii in influentarea scolar-profesionala a copiilor lor  se refera la : 

-         siguranta si viitorul profesiei  pe piata fortei de munca ; 
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-         durata studiilor pentru a atinge un astfel de obiectiv (timp in care tanarul este dependent de 

familie) ; 

-         costurile financiare (taxe de educatie) ; 

-         avantajele materiale neasteptate ; 

-         pozitia sociala conferita de profesie ; 

-         potentialele riscuri ale muncii ; 

Categoriile de argumente folosite de familie sunt, cel mai adesea, diferite de cele ale 

specialistilor in consiliere scolara si profesionala, adesea  fiind de natura economica, afectiva, de 

conservare a traditiilor, de pozitie sociala. 

Iata cateva sfaturi date  de Mihai Jigau, autorul cartii   « Consilierea Carierei », parintilor in 

vederea consilierii tinerilor : 

-         tanarul trebuie tratat cu seriozitate si respect, ascultat si incurajat sa-si asume 

responsabilitati ; 

-         parintii trebuie sa se asigure ca vor sa-l sprijine in a lua o decizie buna si nu sa-si impuna 

punctul de vedere  sau profesia  pentru a-si compensa propriile nereusite sau pentru a-si realiza 

propriile aspiratii ; 

-         sa stea de vorba cu copiii pe tema carierei, sa le asculte cu rabdare temerile, ezitarile, 

punctul de vedere ; 

-         sa stea de vorba cu profesorii ; 

-         sa se informeze, impreuna cu copiii, despre ofertele de educare/ angajare ; 

-         sa le puna la dispozitie si sa-i incurajeze sa citeasca ziare si reviste de specialitate pe  piata 

muncii, care contin anunturi si si prezentari de companii ; 

-         sa le atraga atentia asupra continutului  unui anumit anunt care nu este serios ( cum ar fi 

cele care contin  promisiuni transparente la alte activitati sau obligatii) ; 

-         la inceput, lista optiunilor profesionale ale tinerilor este mai larga ; ei trebuie ajutati treptat 

sa-si contureze interesul pentru cariera, prin luarea in considerare a tot mai multe criterii, conditii 

sau restrictii impuse de realitate si astfel, sa se focalizeze pe un numar mic de alternative ; 

-         nu trebuie inoculate, in mintea tinerilor, idei preconcepute si stereotipuri cu privire la 

anumite profesii ; 

-         tinerii trebuie preveniti ca este o realitate a pietei muncii schimbarea profesiei, a locului de 

munca, concedierea si somajul, perfectionarea continua sau reorientarea profesionala ; 

-         pentru ca unii tineri au tendinta de a se limita la niveluri de studii mai reduse sau parasesc 

un anumit tip de educatie fara incheierea oficiala a duratei acestuia si fara sa se inscrie la o alta 
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forma de educatie, ei trebuie avertizati asupra faptului ca numarul de locuri de munca si salarizarea 

sunt in legatura directa cu nivelul de studii finalizate ; 

-         este extrem de utila cultivarea permanenta a increderii in sine, in fortele proprii, in 

capacitatea de a realiza ceva, fara a valoriza la modul absolut ; 

-         tinerii trebuie trebuie ajutati sa nu se descurajeze daca, dupa ce au mers la mai multi 

angajatori, si dupa luni de cautare, nu si-au gasit un loc de munca. Cautarea unui loc de munca 

poate fi  foarte frustranta, de aceea se recomanda apelarea la ajutorul unor specialisti in domeniu ; 

-         tinerii nu trebuie impiedicati, ci dimpotriva, sa se angajeze pentru o luna sau doua pe 

perioada verii ; 

-         tinerii trebuie informati asupra drepturilor ce le revin odata angajati, salarii, carte de 

munca, concedii de odihna, protectia muncii etc. ; 

In majoritatea situatiilor, familia este reperul major in conturarea optiunilor pentru o anumita 

cariera a tinerilor. 

Putem spune ca orientarea si consilierea profesionala este in Romania la inceput, dar in acelasi timp 

putem spune ca a capatat amploare si este de interes atat pentru tineri cat si pentru parinti, ca sa 

putem intelege cat de importanta este consilierea si orientarea profesionala a tinerilior trebuie sa 

definim conceptual, ceea, ce este conilierea scolara, rorul si importanta consilierii scolare care poate 

influenta uneori in dezvoltarea aromonioasa a tinerilor care se afla pe bancilie scolii. 

 

 

 

FORMAREA TINERILOR PRIN ACTIVITAȚI EXTRACURRICULARE 
 

prof. Flavia SCHLESINGER -Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, Baia Sprie 
 

 „A instrui pe tineri cum se cuvine, nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 

expresiuni și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 

John Amos Comenius 

 

În orice domeniu activezi este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți 

utiliza uneltele adecvate pentru a obține produsul final dorit. În domeniul educației, identificarea 

materialului de prelucrat trebuie făcută foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul 

uman, prin urmare individual, de cele mai multe ori chiar imprevizibil. 
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Actualele activități instructiv-educative sunt centrate individualitatea tinerilor, de aici apare și 

nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și nevoile 

celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem identifica 

din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate. 

În fiecare școală se urmează un curriculum unitar; prin curriculum unitar se înțelege rutina 

cursurilor care are ca finalitate o examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, 

elevii învață pentru a avea rezultate bune și a promova aceste examene. Dar oare este suficient acest 

curriculum pentru formarea personalităţii tinerilor, a celor care vor participa activ la cerințele 

societății actuale? Să presupunem că există un elev care are rezultate foarte bune, dar nu se poate 

exprima liber, este emotiv; în acest caz, elevul va trebui, pe viitor, să aplice pentru un loc de muncă, 

să participe la diferite interviuri la care, cel mai probabil, va fi respins. Mai sunt și cazurile elevilor 

cu un potențial crescut față de învățătură, dar care sunt total dezinteresați de activitățile în aer liber, 

prin urmare sunt inactivi din punct de vedere fizic. Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie și 

conștienți de lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea 

individului trebuie să să facă pe cele două planuri: intelectual și fizic. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 

acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare 

i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 

şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 

mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 

deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

Educația extracurriculară (realizată dincolo de procesul de învățământ) își are rolul și locul 

bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare 

urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 

stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 

de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu 

obiectele și fenomenele din natură. 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu 

celor care  nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr, activitățile 

extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un 
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drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul 

afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 

responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 

activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută 

să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 

dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume 

dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva 

decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 

comportamental, emoțional. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea  înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

 însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 

şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să  îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 

valoroase. 
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PROMOVAREA IMAGINII BIBLIOTECII ȘCOLARE 
                                                                                          

 IANC MARIANA - Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” Vulcan 
 

          Biblioteca școlară reprezintă un nod important al comunicării informaţionale şi culturale în 

viaţa unui elev 

          Pentru a se menţine în atenţia şi a provoca interesul utilizatorilor bibliotecile au nevoie de o 

promovare continuă şi eficientă. Rolul bibliotecii în activităţile de promovare a imaginii în 

comunitate este menţinerea şi îmbunătăţirea imaginii, informarea, convingerea, reamintirea 

utilizatorilor actuali şi potenţiali despre bibliotecă şi serviciile ei. 

         Promovarea imaginii bibliotecii trebuie să se realizeaze planificat, printr-un complex de 

activităţi care să urmărească: fidelizarea utilizatorilor; construirea unei imagini pozitive a instituţiei 

la nivelul școlii; formarea şi susţinerea încrederii clienţilor în calitatea şi diversitatea colecţiilor; 

menţinerea la un nivel înalt a ţinutei manifestărilor culturale şi creşterea profesionalismului 

personalului bibliotecii. De la an la an programul complex de creare şi promovare a imaginii 

bibliotecii în comunitate a crescut din punct de vedere valoric. 

Imaginea pozitivă a bibliotecii în societate, nu se formează într-o zi sau un an, ea se formează în 

timp ca impact al informaţiei difuzate în mass-media, prin publicitate şi prin relaţii cu comunitatea 

locală, prin opiniile exprimate public de către angajaţi şi de către utilizatorii bibliotecii, prin 

satisfacţia obţinută de persoane din exterior (utilizatori, parteneri – scriitori, autori, personalităţi, 

bibliotecari din alte biblioteci) în urma utilizării produselor sau serviciilor oferite. 

          În procesul comunicaţional al bibliotecii cu societatea un loc aparte îl deţine colaborarea cu 

mass-media, care contribuie în mare măsură la crearea unui climat de încredere şi simpatie în 

spaţiul comunitar. Formarea imaginii bibliotecii este într-o evoluţie continuă, astfel în scopul 

informării opiniei publice trebuie editate în fiecare an materiale promoţionale tradiţionale de 

prezentare a ofertelor serviciilor noi, care să reflecteze cele mai actuale şi necesare forme de 

activitate. Formatul şi conţinutul mesajelor publicitare ale materialelor promoţionale elaborate de 

bibliotecă trebuie să-i ajute pe beneficiari să devină mai informaţi şi mai motivaţi, să înţeleagă mai 

bine rostul şi dimensiunea lecturii în bibliotecă.Simplitatea şi culorile materialelor publicitare 

trebuie să reuşească să transmită şi să imprime mesajul în memoria tuturor.Pentru a evolua 
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imaginea în ansamblu a bibliotecii, calitatea serviciilor şi a repera interesele informaţionale ale 

utilizatorilor în fiecare an este bine  să se realizeze sondaje 

Analiza sondajelor ne permit să obţinem o viziune clară asupra problemelor studiate, să identificăm 

atitudinea şi importanţa lecturii în viaţă, calitatea serviciilor oferite, informaţii utile despre colecţiile 

bibliotecii. 

       Pentru a-şi desfăşura cu succes activitatea, pentru a menţine imaginea în societate, biblioteca 

are nevoie de colaborare cu instituţii de acelaşi profil, organizaţii oficiale şi ONG. Acestea sunt 

fundaţii, ambasade, uniuni profesionale şi instituţii de învăţământ. Colaborarea, furnizeză noi 

experienţe, idei, cunoştinţe, noi utilizatori. 

        Cercetările de marketing, conceperea materialelor publicitare eficiente, organizarea 

activităţilor culturale de promovare a lecturii au drept scop îmbunătăţirea imaginii bibliotecii. 

Optimizarea imaginii va rămâne în continuare o preocupare permanentă a bibliotecarilor, deoarece 

viitorul bibliotecilor publice depinde în mare măsură şi de imaginea pe care şi-o vor forma în 

societate, pentru care de fapt şi există. 

 Bibliotecarul este cel de care  depinde în mare măsură dezvoltarea şi prosperarea acestui templu al 

cunoştinţelor care este biblioteca. Anume creativitatea şi imaginaţia acestuia poate făuri minuni: 

–   poate atrage şi interesa utilizatorul; 

– poate găsi surse alternative de finanţare prin elaborarea proiectelor; 

– poate organiza distribuirea materialelor promoţionale; 

– poate organiza diverse traininguri, mese rotunde, întruniri profesionale, campanii de promovare, 

lecţii publice, şcoli de vară, cluburi de lectură etc. Şi aici lista rămîne deschisă, doar să dăm frîu 

liber imaginaţiei. 
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COLABORAREA DINTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE – FACTOR HOTĂRÂTOR ÎN 

INTEGRAREA ȘCOLARULUI  ÎN SOCIETATE 
 

Prof. Înv. Primar Della Sultana Școala Gimnaziala Nr.11 ”C-tin Angelescu” 

Constanța  
 

Sunt situatii în care apar bariere de comunicare între cadre didactice şi părinţi, fie din lipsă 

de experienţă, fie din lipsa spiritului de echipă. Pentru binele copilului este recomandabil ca ,fie prin 

efortul părinţilor, fie prin cel al cadrelor didactice, astfel de bariere să fie îndepărtate. În multe 

cazuri profesorii cred că părinţii nu acordă suficientă atenţie copiilor sau părinţii consideră că 

profesorii sunt prea distanţi şi nu se implică suficient. Comunicarea eficientă dintre profesori şi 

părinţi se reflectă în dezvoltarea copiilor şi de aceasta ea nu trebuie neglijată . 

Atunci cand părinţii, elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 

educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj 

bine pus la punct. 

Din experienţă proprie, cu opt serii de ciclu primar, parteneriatul educaţional cu familia 

elevilor a avut o contribuţie importantă în educarea elevilor din clasele I - IV, astfel că în fiecare 

an, clasa mea s-a situat mereu în frunte. Mă pot mândri cu elevii din seria actuală, dar şi mai mult 

cu cei din seriile mai vechi care în majoritatea lor au devenit părinţi, iar copiii acestora, la rândul 

lor devin elevii mei pentru a le fi dascăl. 

Cu fiecare serie, am realizat activităţi extraşcolare atractive pentru elevii în parteneriat cu 

instituţii locale: Primărie, Palatul Naţional al Copiilor, Grădiniţe, Muzeul Naţional de Istorie, 

Muzeul Naţional de Limba şi Literatura Română, Muzeul „Grigore Antipa” etc. 

Excursiile şcolare (una pe semestru) au avut conţinut tematic. La casele memoriale ale 

scriitorilor şi poeţilor am organizat scurte evocări din opere şi recitări din poeziile lor, expoziţii de 

desene şi pictură. Aici am beneficiat şi de contribuţia conducerilor caselor memoriale, pentru care 

aceste activităţi au fost surprize inedite, dar apreciate ca un mod aparte de a contribui la educaţia 

literar-artistică a copiilor. 

Având sprijinul părinţilor, am reuşit să desfăşor proiecte educaţionale la nivel interjudeţean 

sub genericul „Povestea bobului de grâu”, „Tradiţia olăritului la români” etc. în taberele şcolare, am 

angrenat elevii în proiecte educaţionale bilaterale între şcoala noastră şi proprietarul vilei de cazare 
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cu tema „Să cunoaştem frumuseţile Bucovinei”, „Ţinutul de aur din Apuseni” - beneficiind astfel, şi 

de aportul gazdelor respective în cunoaşterea frumuseţilor locurilor în care se afla tabăra. Cu 

sprijinul părinţilor am realizat reviste ale clasei care au avut un efect formidabil în mobilizarea 

creativă a elevilor. 

Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială în organizarea şi desfăşurarea activităţii în 

şcoală şi în clasele de elevi. 

Îmbunătăţirea relaţiilor cu părinţii se poate face prin informarea lor periodică dar şi corectă 

asupra realizării obiectivelor educaţionale, evidenţierea progreselor înregistrate de copilul lor, 

solicitarea de sugestii şi opinii din partea părinţilor, precizarea pentru părinţi de către profesor că 

indulgenţa de a acorda elevului note mari, nemeritate nu poate fi un stimulent pentru acesta.  

Începerea educaţiei la o vârstă fragedă are o importanţă deosebită şi  pentru acest motiv a 

fost inclusă în programele şcolare şi în activităţile extraşcolare. De aceea, unităţile şcolare vor trebui 

să devină comunităţi democratice. În planul de activităţi şcolile pot introduce acţiuni în domeniul 

educaţiei sociale a elevilor, unde să participe la dialog pe lângă elevi şi părinţii acestora, fapt ce 

poate eficientiza educaţia civică. 

  Şcoala şi familia reprezintă pilonii de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi comunitate, 

mediul extraşcolar şi extrafamilial se află copilul, ţinta principală a educaţiei. Dacă aceste medii 

educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură integrarea copilului în 

activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. Şcoala poate şi trebuie să aibă contacte cu 

toate instituţiile sociale interesate, direct sau tangenţial, în domeniul educaţiei copilului de vârstă 

şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea contribuie la transmiterea moştenirii 

culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă. Totodată, şcoala face posibilă participarea 

grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea deciziilor. 

Participarea elevilor la viaţa comunităţii la toate nivelurile, depinde de disponibilitatea şi de 

capacităţile persoanelor de a se implica alături de ceilalţi. Participare înseamnă implicare în luarea 

deciziilor care privesc individul şi comunitatea din care face parte. Prin participare, tinerii îşi 

dezvoltă respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, capacitatea de ascultare a opiniilor celorlalţi, 

competenţele decizionale şi spiritul de responsabilitate. Schimbul de informaţii favorizează 

interacţiunea socială și umană, ea concură la creşterea gradului de civilizaţie a întregului popor, la 

creşterea gradului de preţuire şi protecţie a bunurilor societăţii noastre. Elevii trebuie să înţeleagă 

că există o civilizaţie a comportamentului din şcoală şi una în afara ei, ambele obligatorii de 

respectat. 
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Este vorba pe de o parte de comportamentul elevilor în şcoală, de atitudinea lor faţă de 

bunurile comune şcolare, cu respectarea regulamentelor interne şi a normelor comportamentale, 

prin păstrarea în stare de folosinţă a mobilierului, cărţilor, laboratoarelor şi cabinetelor şcolare, 

întreţinerea stării de curăţenie, igienă şi ordine, de respectul faţă de colegi şi cadre didactice şi, pe 

de altă parte, de civilizaţia comportamentului public pe stradă, în magazine, în parcuri, în locuri 

publice, mijloace de transport în comun, cinematografe, săli de spectacole etc., precum şi de 

respectarea disciplinei în locurile publice, a stării de curăţenie şi ordine în situaţiile de muncă şi 

viaţă. 

Elevii trebuie să manifeste tot timpul seriozitate, decenţă şi responsabilitate pentru valorile 

moral- civice ale societăţii româneşti, astfel încât să putem face faţă cu decenţă şi succes normelor 

europene de conduită şi progres. 

Pentru ridicarea calităţii implementării normelor de moralitate şi civism în rândul elevilor, 

trebuie avute în vedere reacţiile ostile din partea unor forme negative ale democraţiei - extremism, 

xenofobie, rasism, violenţă, indiferenţă - şi să existe o preocupare pentru viaţa tinerilor care, nu tot 

timpul, se implică în viaţa comunităţii, manifestând dezinteres faţă de evenimentele importante din 

şcoală şi comunitate. 

Elevii pot fi ajutaţi să asimileze deprinderi şi atitudini hotărâtoare privind rezolvarea 

conflictelor interumane, respectarea normelor statului naţional bazate pe valori importante de 

civilizaţie, cultură, progres, toleranţă şi solidaritate. Tinerii trebuie să înţeleagă că drepturile 

omului trebuie respectate întocmai, trebuie respectată diversitatea de opinii, legile statului şi 

justiţia socială. în acest sens sunt necesare activităţi de socializare a grupurilor, de ridicare a 

respectului pentru valorile naţionale, pentru drepturile omului la viaţă, sănătate, protecţie socială, 

la educaţie şi cetăţenie. 

Odată cu intrarea în vigoare a normelor de asigurare a calităţii în învăţământ, educaţia 

moral - civică trebuie să concure, din ce în ce mai bine, la cunoaşterea de către elev a structurilor 

şi funcţionalităţii statului, la cunoaşterea legilor, la dezvoltarea respectului civic, la prevenirea 

faptelor antisociale. Un alt aspect al rolului educaţiei moral-civice, în comunitate, familie şi 

şcoală, îl reprezintă respectul pentru drepturile omului, pentru structurile statului, pentru 

instituţiile sociale. Elevii trebuie să ştie că toţi cetăţenii unei naţiuni sunt egali în faţa legii, toţi au 

anumite drepturi civile şi fac parte dintr-un sistem al valorilor umane, au anumite limite şi 

responsabilităţi civice. 

Prin influenţa sa, educaţia moral-civică trebuie să dezvolte şi să educe sentimentul de 

respect al elevului, cetăţeanului faţă de stat şi, în acelaşi timp, statul trebuie să manifeste respect 
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pentru cetăţean. Educaţia civică şi morală va dezvolta constant un mod de gândire şi va dezvolta 

continuu valorile civice şi capacităţile elevilor de a percepe realitatea vieţii cotidiene, naţionale şi 

internaţionale. Educarea elevilor în spiritul cinstei, înţelegerea adevărului şi a virtuţilor morale ale 

poporului român, conduce la atingerea unei calităţi morale, bazată pe cinste şi respect, la 

înţelegerea faptului că toate acestea nu sunt decât obligaţii morale cetăţeneşti. 

Prin dezbateri, studii de caz, convorbiri etice, elevii pot fi educaţi să respecte valorile 

morale şi vor conştientiza rolul lor în societatea actuală. Elevii trebuie să fie încurajaţi să înveţe 

din reflecţii, maxime şi proverbe româneşti sau din alte ţări, vor conştientiza buna-cuviinţă 

oglindită în aceste texte şi vor trage concluzii pertinente despre valorile naţionale şi internaţionale 

morale şi cetăţeneşti. 

Prin crearea de parteneriate, elevii pot fi ajutaţi să obţină rezultate bune în acumularea 

cunoştinţelor la şcoală, pentru ca ei să „atace” treptele superioare ale învăţării şi în final să ajungă 

viitorii cetăţeni competenți  ai societății cunoașterii. 

Pegătirea soclului pentru viitorul cetăţean al societăţii începe în grădiniţă, dar consolidarea 

acestuia se face în ciclul primar, chiar dacă această opinie pare a fi poate, exagerată. Dacă din ciclul 

primar copilul trece în cel gimnazial cu noţiuni de bază, fie ele de limba română, de matematică etc. 

greşit învăţate, aşa va rămâne cu ele pentru toată viaţa, pentru că în ciclul gimnazial sau liceal, 

profesorul nu mai are timpul material să i le clarifice, materia fiind de un nivel mai complex. În 

activitatea mea, am considerat şi poate nu greşesc, am susţinut că și  în facultate ciclul primar 

reprezintă soclul pregătirii ulterioare. 

Nu de puţine ori auzim în mass-media sau în diferite discursuri la diferite niveluri, exprimări 

ce supără şi un neiniţiat în ale retoricii. Şi atunci, nu-mi rămâne decât să reamintesc dascălilor din 

educaţie faptul că, avem datoria să formăm tineri care să scrie, să vorbească şi să muncească în mod 

corect începând chiar din clasa I. De aceea ne-am ales această profesie, cu toate vicisitudinile ei, dar 

cu speranţa că mai devreme sau mai târziu, vom avea satisfacţia morală a modelatorilor de 

conştiinţe. 
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ÎNVĂŢAREA BAZATĂ PE PROIECTE 
 

Prof. Dojcsar Marilena – Sabina, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Petroşani 
 

Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învăţare 

dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care promovează 

investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe.  

Lucrând la proiecte, elevii își dezvoltă competenţele necesare: 

 Competenţe de comunicare; 

 Creativitate şi curiozitate intelectuală; 

 Gândire critică şi gândire sistemică; 

 Abilităţi media; 

 Capacităţi de colaborare şi interpersonale; 

 Identificare, formulare şi soluţionare a problemelor; 

 Auto-formare; 

  Responsabilitate socială. 

 

Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac 

legătura între standardele de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice), 

capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală. 

Unităţile de învăţare care utilizează metoda proiectului includ strategii de instruire variate, 

menite să-i implice pe elevi, indiferent de stilul lor de învăţare. Deseori, elevii colaborează cu 

experţi din exterior sau cu membri ai comunităţii pentru a ajunge la o înţelegere mai bună a 

conţinutului. 

Tehnologia este utilizată tot pentru a sprijini învăţarea. Pe întreg parcursul desfăşurării 

proiectului, sunt incluse diferite metode de evaluare pentru a asigura calitatea activităţilor de 

învăţare. Unităţile de învăţare bazate pe proiecte bine concepute îi implică pe elevi în sarcini de 

lucru autentice, cu final deschis. Sarcinile obligatorii ale proiectului le dau elevilor posibilitatea de a 

lua decizii şi de a folosi propriile subiecte de interes şi lucrurile care le plac pentru a obţine produse 

şi a realiza performanţe. 
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Elevii învaţă prin investigaţii şi au un anumit nivel de control asupra deciziilor legate de modul 

de realizare a sarcinilor de proiect. Profesorul preia rolul unui facilitator sau antrenor. Elevii 

lucrează deseori în grupuri de colaborare, asumându-şi roluri care valorifică abilităţile şi calităţile 

lor personale. 

Proiectele au în mod normal drept rezultat demonstrarea de către elevi a ceea ce au învăţat prin 

prezentări, redactări, demonstraţii sau colecţii de imagini sau obiecte, propuneri sau chiar simulări, 

cum ar fi cea a unui proces, de exemplu. Aceste produse finale le dau ocazia elevilor să se exprime 

şi să încerce sentimentul de „proprietate‖ asupra propriei învăţări. 

Strategiile de instruire crează un mediu de învăţare mai bogat şi promovează capacităţile de 

gândire de ordin superior. O serie de strategii de instruire sunt folosite pentru a se asigura accesul 

tuturor elevilor la materiale curriculare şi pentru a oferi fiecărui elev posibilitatea de a avea succes. 

Instruirea poate include utilizarea diferitelor strategii de organizare a grupurilor în vederea 

cooperării, organizatori grafici, feedback din partea profesorului sau a colegilor etc. 

Concentrându-se pe obiective, profesorul defineşte în planul de evaluare modalităţile 

corespunzătoare prin care elevii demonstrează ceea ce au învăţat şi organizează activităţile de 

învăţare şi procesul de instruire. 

Activităţile proiectului au drept rezultat produsele elevilor şi performanţe legate de sarcini realizate 

de aceştia, precum prezentările convingătoare şi buletinele de informare, care demonstrează că au 

înţeles obiectivele operaţionale şi standardele de performanţă. 

„Copilul trebuie învăţat să-si folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi; 

urechile, nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile, nu numai pentru a 

apuca obiectele, ci şi pentru a le pipăi şi folosi.” 

Lonwenfeld 

Bibliografie: 

 www.iteach.ro 

 www.intel.com/education 
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CREATIVITATE ÎN CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI 

PROFESIONALĂ A TINERILOR 
 

 

                            Autor: Bucsi-Velescu Dorina Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” 

Petroşani  
 

Strategiile educaţionale şi sociale ale României plasează şcoala ca factor de dezvoltare a 

capitalului social în relaţia sa cu comunitatea pe care o deserveşte. Una dintre problemele 

permanente înscrise printre priorităţile şcolii şi societăţii noastre, o constituie şi orientarea şcolară şi 

profesională. Actualitatea şi importanţa ei este dată de contribuţia esenţială pe care şcoala o poate 

aduce la soluţionarea şi îmbunătăţirea acesteia. Contribuţia ei nu se reduce numai la pregătirea 

tinerilor pentru a şti cum să ia o decizie conştientă, liberă dar fermă cu privire la devenirea lor 

şcolară şi profesională, ci şi la pregătirea şi asigurarea unei forţe de muncă în stare să acopere cu 

succes toate sectoarele activităţii sociale. O asemenea pregătire trebuie să înceapă de timpuriu 

deoarece structura învăţământului permite elevilor să opteze pentru clase speciale pentru elevii cu 

aptitudini şi performanţe deosebite.  

Considerată multă vreme o problemă individuală, pe care fiecare familie o rezolvă în funcţie 

de statutul său social şi profesional, orientarea şcolară şi profesională nu trebuie lăsată în afara 

programelor şcolare. O dată cu diversificarea domeniului muncii şi cu progresele realizate de şcoala 

contemporană, problema orientării şcolare şi profesionale a devenit o preocupare sistematică a mai 

multor organisme particulare şi de stat şi în special a şcolii. 

Faptul că orientarea şcolară prezintă interes atât pentru individ cât şi pentru stat şi societate a 

făcut ca problema să fie examinată de-a lungul anilor atât sub aspectul său pedagogic, psihologic, 

social cât şi sub cel umanitar. Este nevoie de depistarea aptitudinilor, de cunoaşterea elevilor, de 

autocunoaştere, de îmbogăţirea strategiilor de lucru şi au apărut organizaţii şi instituţii care pot oferi 

o bază de date privitoare la mobilitatea profesiunilor, la cerere şi ofertă, la perspectivele de 

dezvoltare a anumitor domenii de activitate. Introducerea pe scară largă a calculatoarelor în atâtea 

domenii profesionale a impus modificări în programele de pregătire pentru multe profesii, ceea ce a 

sporit interesul tinerilor pentru şcolile sau secţiile cu astfel de profiluri. Informatica, tehnologiile 

moderne şi apariţia unor profesii noi au dus la modificarea conţinutului mai multor obiecte de 
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învăţământ. Coordonatele ştiinţifice ale orientării şcolare şi profesionale trebuie să aibă în vedere 

următorii factori: copilul, cerinţele social-economice inclusiv profesiile şi şcoala. 

Problema aptitudinilor şi a alegerii şcolii şi ulterior a profesiei a devenit o problemă 

educativă de larg interes. Mai ales în clasele terminale ale ciclurilor şcolare munca diriginţilor a 

devenit un suport solid al orientării elevilor. Nu numai informaţiile furnizate, ci, mai ales, contactul 

elevilor cu diverse sectoare de activitate joacă un rol esenţial în consolidarea preferinţelor 

profesionale care stau la baza opţiunilor tinerilor. Gimnaziul este perioada când se realizează 

procesul de preorientare profesională pentru că la sfârşitul acestui ciclu elevul va intra într-un liceu, 

iar opţiunea sa trebuie să fie bine pregătită. Liceul este etapa de şcolarizare în care interesele 

profesionale trebuie să dobândească cristalizarea necesară opţiunii pe care o vor face elevii şi 

părinţii la sfârşitul ei. Performanţele obţinute de elev în general şi mai ales la discipline de concurs, 

precum şi alte rezultate ale activităţii şcolare şi extraşcolare, vor deveni argumente pentru una din 

direcţiile de urmat. La acest nivel apar două posibilităţi din punct de vedere al orientării şcolare şi 

profesionale cum ar fi pregătirea elevilor pentru o activitate profesională şi pregătirea pentru 

continuarea specializării într-o facultate de profil. 

Orientarea trebuie să tină cont de factori cum ar fi: cunoaşterea elevilor de către cadrele didactice, 

pregătirea lor în domeniul alegerii şcolii şi profesiei, informarea şcolară şi profesională şi discutarea 

opţiunii şi deciziei finale a fiecărui elev. Conţinutul orientării şcolare şi profesionale trebuie să ofere 

argumentele cele mai puternice pentru a-i ajuta pe cei care ezită încă sau care au făcut o alegere 

greşită. 

Orientarea şcolară este o acţiune complexă atât prin numărul factorilor implicaţi (profesori, 

părinţi, sponsori, specialişti, etc) cât şi prin faptul că face parte integrantă din procesul instructiv-

educativ. Este o acţiune permanentă care începe în prima zi de şcoală şi durează toată perioada 

şcolarizării. Etapa cea mai dificilă a acestei acţiuni este organizarea activităţilor de consiliere şi 

orientare şcolară şi profesională. Tinerii sunt îndrumaţi spre alegerea unei anumite şcoli şi profesii 

prin : prezentare de lecţii, expuneri, dezbateri, monografii şcolare şi profesionale, pliante ale 

şcolilor, filme, casete, activităţi în laboratoare. De asemenea, se organizează la inspectoratul şcolar, 

în fiecare an, pentru elevii clasei a VIII -a un „târg“  de oferte de specializare, unde fiecare liceu îşi 

prezintă oferta din punctul de vedere al posibilităţii de şcolarizare pe profiluri, cu realizările cele 

mai importante, succesele obţinute, dotarea tehnică, posibilitatea de pregătire în vederea reuşitei în 

învăţământul superior. Toate acestea sunt metodele clasice folosite de către şcoli şi diriginţi pentru 

orientarea şcolară şi profesională a elevilor. 
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CONSILIEREA TINERILOR ÎN CONTEXT EUROPEAN     

                                                                                            

                    Autor:  Prof. logoped Budelecan Elena – CJRAE HD 
 

Activitatea de consiliere privind integrarea tinerilor în context European pe piaţa muncii are 

un rol deosebit în societatea umană, iar ţările dezvoltate din punct de vedere economic, cu un nivel 

de trai crescut i-au acordat importanţă cuvenită, elaborând o legislaţie care să ajute la desfăşurarea 

şi dezvoltarea acesteia. Consilierea reprezintă inima unui program de orientare a carierei; 

semnificaţia acestui fapt este nu numai de natură psihologică, ci şi educaţională (pedagogică). 

Elevii, tinerii, adulţii trebuie formaţi astfel încât să poată lua decizii optime legate de viaţa lor. În 

acest sens, atenţia acestora şi, implicit, a educatorilor trebuie să se îndrepte spre crearea unor 

circumstanţe în cadrul cărora fiecare consiliat să aibă libertatea luării unor hotărâri pe care să le 

ducă la bun sfârţit ţi, în acelaşi timp, să-şi asume consecinţele ce decurg din el. 

O societate care tinde să se dezvolte armonios trebuie să ia în considerare şi să susţină 

activitatea de orientare a carierei, ţinând cont de necesitatea acesteia, oferind tuturor posibilitatea de 

a primi servicii gratuite, consolidând baza de pregătire profesională a celor care lucrează în acest 

domeniu, oferind posibilităţi de creare a unei baze materiale fără de care activitatea nu se poate 

desfăşura în condiţii optime. 

Cariera acoperă şi identifică diferite roluri în care individul este implicat : elev,  angajat, 

membru al comunităţii, părinte etc., modul în care acţionează în familie, şcoala şi societate şi suita 

de etape prin care poate trece în viaţă: căsătorie, pensionare; toate acestea considerate ca un tot 

unitar, indivizibil. În această accepţiune, orice persoană are o carieră şi nu doar cei care exercită cu  

succes o anumita profesie. 

Dezvoltarea carierei semnifică toate aspectele vieţii umane aflate în devenire şi cu o 

dinamica specifică în diferite planuri (Gysbers, 1994), adică: 

- autocunoaşterea şi formarea deprinderilor de relaţionare interpersonală, 

- educaţia şi formarea profesională iniţială, 

- asumarea de diferite roluri în viaţă, 

- modul de integrare, trăire şi planificare a diferitelor evenimente ale vieţii. 

Aceste direcţii ale dezvoltării particularizate în context şcolar semnifică: 

- comportarea responsabilă în familie, şcoală, societate, 

- efectuarea de alegeri şcolar-profesionale raţionale, justificate, motivate, 
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- utilizarea deplină a oportunităţilor oferite de şcoală şi comunitate pentru inegrarea personală 

socio-profesională, 

- întelegerea şi respectul altora şi a sinelui, 

- ameliorarea continuă a comunicării cu ceilalţi. 

Actul consilierii şi orientăriii şcolare şi profesionale a avut din totdeauna ca obiectiv 

„persoanelor ca obiectiv cu slujbelor” în cadrul unui model liberal al economiei de piaţă, simultan 

cu luarea în considerare a indivizilor cu competenţele, abilităţile şi concepţiile lor despre sine şi 

muncă (Super, 1987), cu toată diversitatea psihologică individuală, diferită în funcţie de structurile 

şi ierarhia socială în care trăiesc şi cu modul particular de interpretare a lumii prin prisma 

imaginilor, informaţiilor, mesajelor care le sunt oferite şi interpretate de persoane şi instituţii care au 

autoritatea socială să o facă: şcoală, instituţii ale administraţiei publice, organizaţii, partide, etc. 

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională aspiră să-l facă pe elev coparticipant la 

propriul destin (prin informare, educare, autoformare, autoorientare), dacă nu în mod integral chiar 

autorul acestui demers de alegere şi dezvoltare a carierei. 

Consilierea tinerilor privind integrarea pe piaţa muncii tinde sa rezolve, simultan, două 

aspecte extrem de importante în prezent: 

- asigurarea echităţii sociale prin democratizarea permanentă a accesului la educaţie şi formarea 

profesională, 

- ameliorarea continuă a bunei utilizari a resurselor umane de care dispune societatea. 

Educaţia pentru cariera include, adesea, si subiecte care nu sunt, aparent, direct legate de 

exercitarea unei profesii, precum: viaţa de familie, petrecerea timpului liber, creşterea şi educarea 

copiilor, economie familială, chestiuni legate de valori şi calitatea vieţii, modul de a face faţă 

situaţiilor dramatice din viaţă : deces, divorţ, cataclisme naturale, somaj. 

Consilierea este şi o forma de socializare şi/ sau învăţare socială prin faptul ca oferă 

indivizilor noi experienţe şi informaţii prin care aceştia pot să-şi contureze mai bine şi să-şi dezvolte 

identitatea şi imaginea de sine, să se integreze cu succes si într-un mod care să le aducă satisfacţii 

sau să le faciliteze depăşirea anumitor contexte critice ale vietii. 

 

 

 

 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

179 

 

EDUCAŢIE, FORMARE, CONSILIERE, ORIENTARE  ŞI TINERET 
 

                        Autor: Lica Ciocîrlan- Şc. Gimn. Nr.3 Lupeni 
 

Fiecare ţară din UE îşi stabileşte propria politică în domeniul educaţiei. În acelaşi timp, 

Uniunea sprijină statele membre în stabilirea  unor oboective comune şi în ceea ce priveşte 

schimbul de bune practici.  În viitor, succesul ei va depinde de o populaţie cu un nivel de educaţie 

ridicat, care îi va permite să fie competitivă într-o economie globalizată, bazată pe cunoaştere. De 

asemenea, UE finanţează programe prin care îi ajută pe cetăţeni să studieze, să se formeze, să 

urmeze un stagiu de pregătire sau să facă un voluntariat în străinatate, precum şi să 

promoveze învăţarea limbilor străine şi învăţarea on- line. 

Pentru perioada 2007-2013, UE a alocat aproape 13 miliarde de euro unor programe menite 

să stimulezeînvăţarea de-a lungul vieţii şi schimburile internaţionale. Principalele programe sunt: 

1. Leonardo da Vinci: sprijină formarea profesională, în special prin plasarea tinerilor ucenici 

şi stagiari în întreprinderi din alte ţări şi prin proiecte de cooperare între instituţiile de 

formare profesională şi întreprinderi; 

2. Studii în străinătate în cadrul programului Erasmus: din 1987 şi până în prezent, au efectuat 

stagii Erasmus 2,5 milioane de studenţi şi cadre universitare. Erasmus Mundus le permite 

absolvenţilor de studii superioare şi cadrelor universitare din toată lumea să îşi obţină 

diploma de master sau de doctorat urmând cursuri organizate de universităţi europene; 

3. Grundtvig: finanţează programe de formare pentru adulţi, în special parteneriate şi reţele; 

4. Comenius: oferă un cadru de cooperare între şcoli şi profesori, facilitează schimburile de 

elevi între licee şi dezvoltarea parteneriatelor şcolare cu ajutorul internetului (eTwinning); 

5. Acţiunile Marie Curie: le oferă cercetătorilor, începând cu cei care au absolvit studii 

postuniversitare, posiblitatea de a se forma profesional şi de a beneficia de oportunităţi 

internaţionale. 

Recunoaşterea calificărilor profesionale la nivel european reprezintă o prioritate. 

De asemenea, multe dintre aceste programe sunt deschise participării elevilor, profesorilor şi 

instituţiilor de învăţământ din alte ţări, în special din cele aflate în imediata vecinătate a UE sau care 

intenţionează să adere la Uniune. UE promovează, în egală măsură, schimburi şi cursuri pe tema 

integrării europene cu aproximativ 80 de ţări din întreaga lume. 

Documentele Europass îi ajută pe cetăţeni să îşi prezinte competenţele şi calificările folosind 

un format standard, care le permite angajatorilor să identifice mai uşor calificările acordate în alte 

ţări, iar lucrătorilor să îşi căute un loc de muncă în străinătate. 

http://europa.eu/internet/ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.xml
http://europa.eu/internet/ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.xml
http://europa.eu/internet/ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/mundus_en.xml
http://europa.eu/internet/ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.xml
http://europa.eu/internet/ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.xml
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_ro.htm
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Iniţiativa Tineretul în mişcare  are drept obiectiv să amelioreze educaţia tinerilor şi să le 

sporească şansele de a găsi un loc de muncă, prin măsuri menite să: 

- sporească relevanţa educaţiei şi formării; 

- încurajeze un număr mai mare de tineri să profite de burse europene pentru a studia sau pentru 

a urma cursuri de formare în altă ţară; 

- îndemne ţările UE să simplifice trecerea de la statutul de student la cel de angajat. 

Strategia UE pentru tineret (2009) îşi propune să le ofere şanse egale tinerilor la nivel de 

învăţământ şi pe piaţa muncii şi îi încurajează pe aceştia să fie cetăţeni activi şi să participe la viaţa 

societăţii. 

Tineretul în acţiune militează pentru implicarea în proiecte comunitare şi de sprijin, care să 

le dea tinerilor sentimentul că sunt cetăţeni europeni (de exemplu prin misiuni de voluntariat în altă 

ţară, prin intermediul Serviciului european de voluntariat. În perioada 2007-2013, UE a investit în 

aceste activităţi aproape 900 de milioane de euro. 

Începând din 2014, rolul FSE va fi consolidat: Se va asigura o masă critică de capital uman 

printr-o cotă minimă garantată din FSE în cadrul finanțării politicii de coeziune în fiecare stat 

membru. Împreună cu alocarea specială de 3 miliarde € pentru inițiativa privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor, se va ajunge la investiții de peste 74 de miliarde € destinate europenilor în 

următorii 7 ani. 

 Alocarea a cel puțin 20 % din Fond pentru incluziunea socială va asigura un sprijin sporit 

persoanelor aflate în dificultate și celor care fac parte din grupuri defavorizate, astfel încât aceste 

persoane să se bucure de aceleași oportunități de integrare în societate de care beneficiază și ceilalți.  

Promovarea egalității dintre femei și bărbați și a oportunităților egale pentru toți, fără nicio 

discriminare, va fi integrată în toate acțiunile și susținută prin inițiative specifice. Se pune accent 

sporit pe combaterea șomajului în rândul tinerilor. Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor se va adresa regiunilor în care șomajul în rândul tinerilor depășește 25 %, venind în 

ajutorul tinerilor care nu sunt nici încadrați în muncă, nici înscriși într-un program de învățământ 

sau de formare. Cel puțin 6 miliarde € vor fi alocate pentru a susține eforturile statelor membre de 

a-și pune în practică planurile de implementare a garanției pentru tineret. 

 

 

 

http://europa.eu/internet/ec.europa.eu/youth/policy/eu-youth-strategy_en.xml
http://europa.eu/internet/ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.xml
http://europa.eu/internet/ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/european-voluntary-service_en.xml
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MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EDUCAŢIA ÎN FAMILIE 
 

                        Autor: Moldovan Elena – Şcoala Gimnazială Nr.3 Lupeni 
 

Reuşita socioprofesională a tinerilor, inclusiv a acelora din şcolile de arte şi meserii, depinde 

în mare măsură de calitatea deciziilor managerilor, de abilitatea acestora de a 

soluţiona diverse probleme educative care apar în cadrul clasei. Profesorul manager drenează 

permanent informaţiile care-i provin din medii diferite, nu numai din cadrul şcolii, al relaţiei dintre 

elevi şi profesori, ci şi al celor care provin din mediul familial. Elevul trebuie privit nu numai ca 

membru al clasei sau al şcolii, ci şi ca partener al vieţii de familie, cea mai mare parte a timpului 

disponibil elevul nu şi-o petrece la şcoală, ci acasă. Relaţiile dintre profesori şi elevi sunt limitate în 

timp, în comparaţie cu relaţiile de familie, care sunt permanente. 

Familia se conturează ca un mediu educativ specific. Dispunând de un mare potenţial afectiv 

şi moral, solidaritatea familială este în acelaşi timp susţinută de elemente de ordin moral, religios, 

juridic şi economic. Familia se impune în mod deosebit prin marele său potenţial de relaţionare şi 

formare: „în familie se structurează modurile de raportare la lume, la semeni, la sine. În acest mediu 

prind contur idealurile şi aspiraţiile, se dezvăluie înclinaţiile şi se condiţionează interesele, se 

profilează şi se proiectează modul de viaţă profesională ” (Elena Macavei, 2001, pag. 313). 

Analizând potenţialul educativ al familiei, Elisabeta Stănciulescu susţine că educţia familială are un 

rol vital în procesul complex de transmitere intergeneraţională a modelelor culturale şi chiar a 

poziţiei individului în ierarhia socială. Se transmit în primul rând valori şi atitudini, dar şi 

comportamente şi diverse tipuri de roluri. Familia contribuie într-o mare măsură la dezvoltarea 

limbajului tinerilor, specialiştii demonstrând rolul relaţiei dintre mamă şi copil „în învăţarea 

limbajului şi consecinţele acestui proces asupra evoluţiei intelectuale a copilului, asupra capacităţi 

sale de comunicare, asupra construirii imagini de sine, pe scurt, asupra dezvoltării sale psihice şi 

sociale”. (Pourtais şi Desmet, 1989, apud Elisabeta Stănciulescu, 1997, pag. 75 ).  

Faptul că mulţi copii din familiile marginalizate nu reuşesc să avanseze pe scara ierarhiei 

sociale întâmpinând dificultăţi în integrarea profesională, mai ales atunci când tinerii proveniţi din 

aceste familii şi-ar alege cariere de succes, se datorează în mare măsură mediului social deficitar. 

Copiii din aceste familii nu au posibilitatea de a-şi exersa suficient capacităţile de exprimare 

verbală, nu pot expermenta adecvat tehnicile de dialog şi mai ales nu au modele concrete, 

personalizate de reuşită socială şi profesională. Într-adevăr, aceşti tineri au în faţa lor părinţi şi rude 

incapabile de reuşită profesională, care întâmpină dificultăţi majore în relaţionarea profesională şi 

care nu pot oferi tehnici adecvate de stimulare a elevilor în raport cu tinerii din clasele mijlocii şi 
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superioare, unde abundă modelele de reuşită, iar accesul la aceste modele este neîngrădit şi integral. 

În cazul elevilor proveniţi din familiile înstărite există o concordanţă între ataşamentul faţă de 

părinţi, rude şi reuşita socială, în timp ce în familiile marginalizate apare un grav fenomen de 

discrepanţă între dorinţa de a reuşi profesional şi constatarea amară că părinţii şi rudele lor, de care 

sunt legaţi prin sentimente puternice, nu au reuşit sau au întâmpinat dificultăţi majore. Profesorul ca 

manager şcolar are nevoie nu numai de informaţii strict didactice privind modul cum elevul 

răspunde la stimuli educativi, ci şi de informaţii de natură psihologică prin care răzbat elemente din 

mediul familial. Alături de fişa de caracterizare psihopedagogică ar fi necesară, cel puţin la nivelul 

şcolilor de arte şi meserii, o fişă de analiză socială şi profesională a familiei din care provine elevul. 

O astfel de fişă ar trebui să cuprindă date privind statutul profesional, ocupaţia părinţilor, veniturile 

acestora, nivelul de pregătire şcolară. S-ar putea recomanda, de asemenea, profesorului manager, 

culegerea unor informaţii suplimentare privind traseul profesional al părinţilor, succesele 

profesionale ale acestora, dar şi eşecurile, tentativele de mobilitate profesională sau geografică 

(mulţi dintre părinţii copiilor se află angajaţi la muncă în străinătate). 

     

 

   

RELAŢIILE INTERPERSONALE ÎNVĂŢĂTOR – ELEV 
 

Prof. înv. primar RADU OANA DIANA Școala Gimnazială NR. 3 Lupeni 
 

Relaţia învăţător- elev este complexă şi are o importanţă mult mai mare decât i se acordă în 

practica muncii didactice. Un contact pozitiv cu elevii favorizează procesul instructiv- educativ. O 

relaţie negativă învăţător- elev, reprezintă un permanent factor de stres şi nemulţumire, aduce 

carenţe în viaţa şcolară a unor copii. Echilibrul moral şi psihic al acestor copii devine instabil, ei vin 

încruntaţi la şcoală fiind ameninţaţi de de pericolul unor tulburări de conduită, unor dereglări 

psihice sau chiar de eşecul şcolar. 

Lipsa unui contact direct şi afectiv între învăţător şi elev  duce la o insuficientă cunoaştere a 

personalităţii copilului. Indiferenţa faţă de personalitatea elevului ameninţă nevoile şi trebuinţele 

spirituale ale acestuia, respectul faţă de sine, nevoia de răspuns afectiv a celor din jur. 

Dragostea pentru copil, obiectivitatea, o bună autocunoaştere a educatorului, o corectă 

cunoaştere a subiectului educaţiei, reflecţia asupra căilor de sporire a calităţii muncii la catedră sunt 

tot atâtea căi de asigurare a eficienţei actului instructiv – educativ. 
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     Câteva dintre tehnicile relaţiei învăţător-elev în  direcţia menţinerii atenţiei clasei de elevi în 

timpul orei :  

Ce face învăţătorul?                                     Ce gândeşte elevul ? 

 distribuie echitabil  ocaziile de afirmare 

a elevului 

 acordă ajutor individual membrilor 

grupului 

 explorarea posibilitatilor latente 

 investighează comportamentul elevului 

 

 problematizarea la nivel superior 

 

 aprobă sau corectează activitatea 

elevului 

 laudă elevul 

 

 conştientizează motivele de laudă 

 

 

 este atent faţă de ceea ce au de spus 

elevii 

 acceptă sentimentele elevilor 

 

 raporturile proxemice cu elevii 

 

 respectă elevii şi este politicos faţa de ei 

 este interesat personal faţă de elevi 

 

 îşi arată sentimentele faţă de elevi 

 

 amână unele reacţii 

    „ Voi fi solicitat în timpul acestei ore ” 

 

    „ Învăţătorul îmi acordă atenţie şi vrea să 

reuşesc ” 

    „ Am timp să mă gândesc ” 

    " Învăţătorul face eforturi speciale ca să mă 

ajute să raspund ”  

    „ Învăţătorul se aşteaptă să mă gândesc la 

această problemă ”  

    „ Mi se va spune cu promptitudine dacă 

activitatea mea este acceptabilă sau nu ”  

    „ Învăţătorul este deosebit de mulţumit de 

activitatea mea”  

    „ Învăţătorul îmi va spune motivul / motivele 

pentru care este mulţumit de realizările mele la 

oră ”  

    „ Învăţătorul este interesat de ceea ce am de 

spus ”  

    „ Învăţătorul îmi întelege sentimentele şi mi 

le respectă ”  

    „ Învăţătorul este apropiat de mine, dar 

aceasta nu mă deranjează ”  

    „ Învăţătorul mă respectă ”  

    „ Sunt mai mult decât un simplu elev pentru 

învăţătorul meu; aceasta mă măguleşte ”  

    „ Învăţătorului îi place de mine; mă 

apreciază”  

    „ Învăţătorul este nemulţumit de ceea ce fac, 

dar nu este nemulţumit de mine ca persoană ”  
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Temele pentru  acasă au fost date de comun acord cu elevii, după ce am discutat cu aceştia 

pretenţiile pe care le am în legătură cu tema dată, exemplificând prin teme bine efectuate din 

orele anterioare. Volumul temelor au variat în funcţie de nivelul clasei şi de obiectivele lecţiei. 

Am  preferat teme reduse cantitativ, dar regulate, precum şi teme care apelează la gândire.  

O latură a relaţiei învăţător – elev este dezvoltarea responsabilităţii la elev, care favorizează 

transpunerea în practică a tratării diferenţiate, elevii primind sarcini, responsabilităţi, în funcţie de 

ce poate fiecare. În cadrul unor astfel de activităţi am creat elevilor sentimentul că fiecare este 

responsabil de ceea ce se întâmplă în clasă, prin creşterea nivelului de interacţiune şi feedback 

pentru toţi elevii. Astfel, elevii au încercat un sentiment de împlinire şi de responsabilitate, pentru 

că se simt importanţi, în felul acesta crescând  receptivitatea.  

Aprecierea comportamentului adecvat prin zâmbet, înclinarea aprobativă a capului, laude, 

remarci compatibile cu vârsta elevilor, în mod frecvent i- a încurajat mai ales pe cei timizi.. 

Comportamentul responsabil al acestora a fost consemnat în scris, prin notificări adresate direct 

elevului sau parinţilor. De asemenea, mi- am arătat  aprecierea dând elevului sarcini suplimentare şi 

laudându-l pentru eforturile lui zilnice. Exemple: „ Edi, ai simţ de răspundere. Văd că eşti atent şi 

interesat.” „ Corina, intervenţia ta ne-a ajutat să înţelegem mai bine problema”.  

Pentru corectarea comportamentului iresponsabil sau neadecvat am procedat astfel: am adus la 

cunoştinţa elevilor un numar de acte comportamentale neadecvate (observabile de catre aceştia) 

care pot interveni pe parcursul unei zile. Am stabilit dacă aceste comportamente pot fi 

controlate prin ignorare sau prin măsuri ulterioare de corecţie . Măsurile potrivite au fost 

aplicate cu calm, fermitate şi obiectivitate. Elevii au fost înştiinţaţi de la început care sunt 

măsurile cărora vor fi supuşi în cazul comportamentului neadecvat (În spaţiul şcolii măsurile au  

inclus ignorarea,  admonestarea verbală blândă, aluzii şi avertismente, exemplele pozitive, 

tehnica „timpului datorat”, eliminarea). Înainte de aplicare m- am asigurat că masura corectivă 

este adecvată comportamentului care a cauzat-o.  

 Uneori parinţii au fost  înştiinţaţi cu privire la comportamentul elevului şi li s- a sugerat să 

inducă acestuia un comportament responsabil.  

O soluţie cooperantă pentru rezolvarea problemelor disciplinare în cazul în care măsurile de mai 

sus nu sunt eficiente este angajamentul scris. Acesta include aşteptările învăţătorului (clar 

formulate), consecinţele negative ce decurg din comportamentul elevului, precum şi intervalul 

de timp în care se aşteaptă remedierea. Masurile coercitive  trebuie utilizate cu grijă, deoarece 

sunt considerate intervenţii radicale.  
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 Pentru a facilita rezolvarea problemelor disciplinare, m- am implicat în situaţia elevului, 

exprimându- mi preocuparea pentru elev în calitate de persoană, construind astfel o relaţie cu 

elevul. În felul acesta i- am putut ajuta să reflecteze asupra propriilor dorinţe şi planuri, 

încercând  totodată să înteleg opţiunile acestora. În cazul în care elevul a facut o alegere  

iresponsabilă, l- am întrebat: „Ce doreşti de fapt ?” „Ce îţi trebuie ?” „Cum ai vrea să fie la 

şcoală ? ”  

Am încercat şi chiar am reuşit să stapânesc comportamentul unor elevi  fară să le  

reamintesc greşelile trecute. Am încurajat onestitatea şi i- am ajutat să facă o alegere şi să fie 

responsabili în raport cu propria opţiune. Exemplu: Am observat că Andrei îl îmbrânceşte pe 

George. L- am  pedepsit pe primul, care a protestat că George a început. I- am spus lui Andrei  că 

reacţia lui este un raspuns la o provocare şi că este responsabil pentru alegerea comportamentală 

facută. Andrei a fost informat că există şi alte modalităţi de a reacţiona la comportamentul agresiv şi 

că trebuie să fie pregatit să accepte consecinţele care decurg din propriile lui alegeri nepotrivite.  

 I- am ajutat pe unii elevi să emită singuri o judecată de valoare asupra propriului 

comportament şi le- am  oferit reguli comportamentale explicite şi repetate consecvent. I- am ajutat 

să înteleagă implicaţiile sociale pe termen lung ale comportamentului lor, fară să impun un sistem 

de valori unic. Exemple: „ Fapta ta încalcă regulile ?” „ Esti mulţumit de ceea ce ai facut ?” „ I-ai 

ajutat pe ceilalţi în vreun fel cu fapta ta ?”  

Am încercat şi cred că am reuşit să- i ajut pe elevi să-şi planifice schimbarea 

comportamentului, adică să transpună problemele teoretice în practică, prin  diverse sarcini date 

elevilor. I- am ajutat să identifice şi să aprecieze pertinenţa propriilor opţiuni comportamentale. 

Exemple: „Cum ţi- ai propus să urmezi regulile stabilite de colectivul clasei noastre ?” „Pot să te 

ajut să îţi duci la îndeplinire planul ? ” „Cum ai să te comporţi când vei avea simţ de răspundere ? ” 

„Iată cum s-au comportat alţii în situaţii similare ! „Crezi că vreuna din aceste soluţii e valabilă şi 

în cazul tau ?”  

Una dintre metodele care a dat rezultate în stabilirea unor relaţii interpersonale învăţător-

elev a fost metoda discuţiei de grup. Toate problemele care privesc clasa ca grup sau elevul ca 

individ sunt subiecte potrivite pentru discuţii menite să rezolve problemele existente. Învăţătorul nu 

trebuie să se erijeze în judecator să învinovăţească sau să pedepsească. Oricum, el poate evalua 

metodele aplicate la nivel de grup. Discuţiile vor fi încurajate printr-o dispunere în cerc a scaunelor 

în clasă, astfel încât elevii să se poată vedea unul pe altul. Aceste întâlniri de grup  nu trebuie sa 

depăşească 30- 40 minute.  
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Elevilor trebuie să li se ofere ocazia de a interveni în discuţie, însă grupul nu trebuie să- l 

întrerupă pe cel care vorbeşte pentru a corecta o idee sau a pune sub semnul întrebării o anume 

poziţie.  

 Iată câteva tipuri de discutii de grup:  

 întâlniri care au ca teme prietenia, cinstea, temerile, succesul, handicapurile, sentimentul de 

apartenenţă la grup, conformarea la un sistem de reguli; 

 discuţii problematizante: relaţia programei de studiu cu situaţiile concrete din existenţa 

cotidiană, deşi subiectele abordate pot depăşi nivelul strict al şcolii;  

 sedinţe de diagnoză educaţională, legate de programa de studiu şi de eficientizarea învăţării. 

Acestea au rolul de a promova parteneriatul dintre elevi şi învăţători.  

Câteva metode de încurajare a discuţiilor în clasă:  

 prezentarea şi exemplificarea deprinderilor necesare în angajarea unei discuţii; 

 lăsarea elevilor să determine singuri scopul discuţiei pentru a le creşte interesul faţă de acest 

tip de activitate; 

 stabilirea celui care vorbeşte, intervalul de timp acordat fiecărui vorbitor, ordinea în care se 

intervine în discuţie, tipul şi volumul de asistenţă care se poate acorda elevilor care refuză 

acest tip de activitate, cum se poate decide când discuţia pe o anumită temă trebuie să se 

sfârşească. Discuţia va decurge mai firesc dacă învăţătorul oferă în prealabil un plan al 

acesteia şi evaluează calitatea acesteia pe parcurs. De asemenea, trebuie să încurajeze clasa 

să manifeste respect faţă de vorbitor.  

  Am considerat totdeauna că relaţiile învăţător-elev sunt esenţiale pentru asigurarea unui 

climat şcolar pozitiv. Problemele de disciplină şcolară am încercat să le rezolv fie individual 

(întâlniri învăţător-elev), fie în grup (întâlniri de grup). Dacă încrederea reciprocă este mai 

puternică, elevii vor deveni indivizi responsabili mai devreme. În acest fel, atât eu, cât şi elevii am 

devenit co-participanţi în procesul de predare-învăţare. Am încercat astfel să- i fac să obţină 

rezultate individuale şi colective cât mai bune.  

 Sunt conştientă de faptul că succesul activităţii instructiv- educative este determinat, în cea 

mai mare parte, de natura şi calitatea relaţiilor mele cu elevii clasei. De aceea doresc să elimin din 

relaţiile mele cu elevii rigiditatea, exigenţa sporită şi încerc să fiu receptivă pentru nou pentru a 

trece la o relaţie modernă învăţător- elevi.  
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 CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR IN CONTEXT EUROPEAN 
 

Prof. Stanc Ana- Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni 
 

Motto: "Toţi trăim sub acelaşi cer dar nu toţi avem acelaşi orizont." - Konrad Adenauer 

Educaţia este un drept fundamental al omului (toţi copiii trebuie să aibă dreptul la o educaţie 

gratuită şi de calitate) ce permite fiecăruia să dobândească cunoştinţele necesare pentru a înţelege 

lumea de astăzi şi pentru a putea participa în mod activ la aceasta. Ea contribuie la păstrarea 

valorilor, stă la baza învăţării de-a lungul vieţii, creează încredere, te face mai independent şi 

totodată, conştient de drepturile şi posibilităţile proprii. Ea îl învaţă pe individ cum să se comporte 

în calitate de cetăţean responsabil şi informat. 

Copiii cărora le refuzăm astăzi dreptul la educaţie vor deveni adulţii analfabeţi de mâine. 

Numeroşi copii sunt excluşi din şcoală deoarece ei aparţin minorităţilor etnice, au culturi diferite 

sau pentru că provin din familii dezbinate (aici putem vorbi despre tinerele însărcinate, de copiii 

seropozitivi sau de cei ce suferă de un handicap). Primele victime ale excluderii, copiii străzilor, 

adesea uitaţi de autorităţile responsabile cu educaţia şi integrarea lor, devin repede obiectul 

dispreţului întregii societăţi. 

Există mai mulţi factori ce contribuie la îndepărtarea copiilor de şcoală : aceste obstacole pot 

fi economice, sociale, culturale sau politice. În cel mai rău caz, ele se îmbină pentru a forma o 

barieră de netrecut care nu îl privează doar pe copil de educaţie ci şi întreaga societate de un viitor 

mai bun. Sistemele educative pot fi un obstacol în calea şcolarizării atunci când ele nu reuşesc să 

facă din şcoală o experienţă plăcută şi stimulantă pentru toţi elevii. 

Ideea de dialog cultural îşi are sursa de inspiraţie în recunoaşterea diferenţelor şi a 

multiplicităţii lumii în care trăim. Aceste diferenţe de opinie şi de valori există nu doar în cadrul 

aceleiaşi culturi ci şi între culturi. În acest univers din ce în ce mai mondializat şi interdependent, 

unde întâlnirea a diferite culturi e practic inevitabilă, e esenţial ca naţiunile, comunităţile şi indivizii 

să-şi dezvolte capacitatea de a angaja un dialog despre toleranţă şi respect. În acest context, 

instituţiile de învăţământ joacă un rol important : disciplinele, metodele pedagogice, competenţele 

elevilor şi cunoştinţele trebuie să fie aprofundate şi consolidate prin dialogul intercultural. 

Educaţia incluzivă este cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă 

nevoilor tuturor elevilor. Ea nu trebuie tratată ca subiect aparte ci ca o nouă abordare a dezvoltării 

sistemului şcolar. Un aspect primordial este acela de a şti cum să-i asiguri fiecărui elev educaţia 

optimă în funcţie de aptitudinile şi nevoile sale. 
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Posibilitatea ca toţi elevii să participe la activităţile clasei este un factor determinant în 

planificarea acestor activităţi. Diferenţele între fiinţele umane sunt normale, contribuie la 

îmbogăţirea fiecărei societăţi şi trebuie bineînţeles să fie reflectate în şcoli. Şcoala e cea care trebuie 

să favorizeze participarea şi într-ajutorarea prin metode de lucru variate. 

În toată lumea, ca şi în România angajarea şi responsabilitatea familiei în educaţia copiilor 

este fundamentală pentru reuşita participării şcolare. La orice copil , în mod particular la copiii cu C 

E S , gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu şcoala este cel mai adesea direct proporţional 

cu rezultatele şcolare obţinute de copii . Psihopedagogia moderrnă,centrată pe copil, se bazează pe 

convingerea că familia este principalul educator şi cu cel mai înalt grad de modelare. Familiile 

copiilor cu CES sunt adesea responsabile de copiii lor tot restul vieţii. 

Un rol foarte important al şcolii este acela de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele 

proprii ,de a face faţă greutăţilor cu care ele se confruntă. 

Implicarea familiilor în ameliorarea educaţiei copiilor cu CES  a condus la multe schimbări 

pozitive ,adesea în mod radical. În SUA de pildă,legea federală de promovare a dreptului la educaţie 

în scolile obişnuite pentru copiii cu dezabilităţi a fost adoptată după ce o familie a câştigat în 

instanţă procesul intentat unei şcoli obişnuite care le refuzase accesul copilului cu o dezabilitate. În 

Italia ,cam în acelaşi timp, familiile au susţinut puternic ieşirea copiilor cu dizabilitaţi din şcolile 

speciale şi trecerea lor masivă în şcolile obişnuite. Şi în România ,familiile şi asociaţiile de persoane 

ori părinţi ai copiilor cu dizabilităţi au contribuit substanţial la adoptarea unor măsuri de ameliorare 

a calităţii scolarizării copiilor cu CES. 

Niciun specialist sau cadru didactic nu ar trebui să spună părinţilor ca ,,nu mai este nimic de 

făcut pentru copilul lor. 

Programele de intervenţie şi sprijin ar trebui să implice familiile la maximum. Ele ar trebui 

să fie construite încât să satisfacă nevoile copilului în contextul larg al nevoilor familiei.Părinţii ar 

trebui să fie recunoscuţi ca fiind cei mai potriviţi în relatarea istoriei, comportamentului şi nevoilor 

copiilor. Ei ar trebui să aibă acces total la toate informaţiile educaţionale şi la ,,diagnosticele’’ 

copilului. 

Ca şi în cazul copiilor, familiile sunt foarte diferite, necesitaţile lor de a fi sprijinite sau 

posibilitaţile de a oferi sprijin sunt extrem de diverse. Fiecare familie are potenţialul şi nevoile sale 

unice, care trebuie valorizate corespunzător de către şcoală. 

Strategiile cooperative şi tutoriale, sunt doar două dintre opţiunile la care pot apela 

educatorii. Lor li se alătură strategiile de socializare în clasa integrată, strategiile organizative şi cele 

curriculare( prin adăugare/ modificare de obiective şi conţinuturi). 
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Cunoaşterea strategiilor educaţiei integrate este indispensabilă oricărui cadru didactic, care 

vrea să-şi asume responsabilitatea de a răspunde tuturor exigenţelor şi cerinţelor educative ale 

diverşilor elevi, care le calcă pragul clasei cu speranţa reuşitei. Educatorul trebuie să se plieze după 

fiecare caz, să-şi flexibilizeze demersul didactic pentru a satisface cerinţele educative ale fiecărui 

elev luat în parte şi ale tuturor la un loc. 

Concluzionând, putem spune că incluziunea nu-i implică numai pe copiii cu CES; ea este de 

fapt o realitate şi recunoaşterea faptului că fiecare copil este unic. Şcoala incluzivă ne 

demonstrează, aşadar, că suntem unul, dar nu unul şi acelaşi. 

 

 

 

 

CONSILIEREA ȘI  EDUCAREA  ELEVILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE 

ÎN CONTEXT EUROPEAN 
 

 

                                     Prof. înv. primar –Topor Elena Mihaela Şcoala Gimnazială 

Nr.3 Lupeni 
          

 

 În fiecare generaţie de elevi există copii cu deficienţe, adică cu pierdere, insuficienţă sau 

anomalie, tranzitorie sau definitivă, a structurilor de funcţionare fiziologică sau psihologică. În 

relaţie cu mediul şcolar, ei pot dobândi un handicap, ca o consecinţă posibilă dar nu obligatorie a 

dezavantajului, dat de funcţionarea deficitară. Când incapacitatea sau limitarea, rezultată din 

deficienţe, este necesară orientarea spre instituţii speciale de învăţământ. Dar handicapul poate fi 

prevenit sau diminuat în multe cazuri. Soluţia preconizată indică răspunsuri educative adecvate la 

nevoile elevului, formulate ca cerinţe speciale.Când aceste răspunsuri sunt adecvate şi suficiente 

pentru susţinerea dezvoltării personale şi adaptării şcolare, atunci se poate vorbi de o posibilă 

integrare socială şi profesională. 

 

 1. Elevul cu dificultăţi de învăţare 

 

 Dificultăţile de învăţare sunt întâlnite frecvent în copilăria mică şi mijlocie, dar şi la 
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adolescent şi adult. Ele apar în activitatea de rezolvare a sarcinilor de învăţare şi desemnează un 

comportament inadecvat, ineficient, inoperant, cu randament scăzut. 

 Persoana cu dificultăţi de învăţare, indiferent de sursa acestor dificultăţi, este cea care riscă 

să nu se înscrie în direcţia finalităţilor educaţionale cu vocaţie universală, deoarece prezintă 

întârzieri semnificative faţă de nivelul obişnuit al achiziţiilor şcolare, în raport cu programa şi cu 

cadrul de referinţă constituit de majoritatea colegilor. Aceste întârzieri îi contrariază pe cei din jur, 

fiindcă elevii nu au deficienţe fizice, intelectuale sau senzoriale. Acest tip de persoană este apreciat 

de anturaj ca având potenţialul intelectual necesar pentru achiziţiile şcolare proiectate. Cu toate 

acestea, elevii înregistrează întârzieri cu mai mult de 1 an sau cu mai mult de 2 ani. Întârzierile se 

înregistrează la una dintre disciplinele principale (română, matematică) sau pe ansamblul 

disciplinelor şcolare, îndeosebi în şcoala primară şi gimnaziu. Stabilirea dificultăţilor de învăţare se 

face prin evaluare pedagogică sumativă, bazată pe programele în care sunt date obiectivele învăţării 

şi standardele de performanţă. 

  

 2. Elevul cu handicap intelectual 

 

 Problema este dacă un elev sau altul, cu dificultăţi şcolare generate ascuns, neobservabile şi 

greu de diagnosticat are un handicap sociocultural sau handicapul este instalat pe fondul unui 

intelect de graniţă. Cazul de graniţă se consideră un efect al distribuţiei populaţiei de referinţă pe o 

scală continuă a performanţelor intelectuale, măsurate cu teste de inteligenţă.  Elevul aflat în această 

stare are dificultăţi şcolare, cu risc de eşec şcolar şi uneori tulburări comportamentale. Din punct de 

vedere medical este susceptibil la încadrarea în deficienţa intelectuală uşoară. 

 

  3. Elevul cu handicap sociocultural 

 

 Elevul cu CES este cel dezavantajat din diverse surse şi care are nevoie de asistenţă 

psihopedagogică complementară, cantitativ şi calitativ variabilă. Dacă nu o primeşte, se instalează 

starea de handicap, care înseamnă, de fapt, pierderea sau limitarea şanselor de a lua parte la viaţa 

grupului sau comunităţii, la un nivel echivalent cu al celorlalţi şi reprezintă un dezavantaj în relaţiile 

persoanei cu mediul fizic, familial, şcolar, profesional, social. 

 Starea biologică sau psihologică a persoanei este cea care determină dezavantajul şi conduce 

la instalarea unui handicap. Alteori determinantul major este mediul social în care individul se naşte 

şi se dezvoltă. Pentru a explica eşecul şcolar al elevilor proveniţi din medii defavorizate economic şi 
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cultural, este adesea utilizat termenul handicap  sociocultural. În definirea acestui concept, 

accentul este pus de unii autori pe handicapul intelectual sau lingvistic, iar de alţi autori pe 

tulburările de ordin afectiv. Pentru a preveni sau remedia acest tip de handicap este necesar un 

răspuns pedagogic adecvat la cerinţele speciale de compensare a carenţelor din mediul de 

provenienţă. Toţi specialiştii susţin despre acest tip de copii că au lipsuri sau insuficienţe 

psihologice. Totodată, ei au constatat că insuficienţele pot fi compensate prin metode pedagogice 

adecvate. 

 Elevul cu handicap sociocultural va trebui să fie diferenţiat de elevul cu tulburări de 

învăţare, elevul cu handicap şi elevul cu deficienţă mintală. 

 

 4. Elevul cu deficienţă mintală 

 

 Criteriul departajării deficienţei mintale este discrepanţa între rezultatele efective şi 

rezultatele scontate ale învăţării. Stabilirea diagnosticului diferenţial este necesar în orientarea 

şcolară şi profesională a elevilor, deoarece elevii cu deficienţă mintală sunt acceptaţi de şcolile din 

învăţământul special. 

 Elevul cu deficienţă mintală este cel care, la evaluarea capacităţilor cognitive realizată cu 

ajutorul examinării psihologice standardizate, relevă funcţionare net inferioară mediei, alături de 

deficienţe ale comportamentului de adaptare manifestate la începutul perioadelor de creştere. În 

perioada timpurie a creşterii adaptările deficitare sunt considerate ca întârzieri ale dezvoltării. Când 

întârzierea persistă şi incapacităţile se accentuează, deficienţa constituită conduce la handicap pe 

timp nelimitat. 

 Deficienţa mintală este uşoară atunci când evaluarea funcţională evidenţiază următoarele 

aspecte: limitări în planul dezvoltării cognitive; dificultăti în dezvoltarea percepţiei, 

psihomotricităţii, gândirii, memoriei, limbajului; personalitate care necesită intervenţii terapeutice şi 

psihoterapeutice; dificultăţi în procesul de socializare; un CI de la 70-75 la 50-55 şi un profil ce 

marchează inegalităţi în dezvoltarea intelectuală. 
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EDUCAREA ELEVILOR IN CONTEXT EUROPEAN 
 

Prof. Vlaicu Octavia “Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni” 
 

“În vremurile moderne părerile oamenilor despre educaţie sunt împărţite. Nu este o părere 

general împărtăşită despre ceea ce tinerii ar trebui să înveţe, atât în relaţie cu virtuţile morale dar şi 

cu succesul în viaţă. Nu este clar nici dacă educaţia ar trebui să fie mai degrabă preocupată cu 

dezvoltarea intelectului sau a caracterului. Evenimentele contemporane au făcut problema şi mai 

dificilă şi nu este cert dacă educaţia ar trebui să fie în primul rând vocaţională, morală sau culturală. 

Unii le recomandă pe toate trei”. (Aristotel) 

Interesul pentru educaţie a fost dintotdeauna o preocupare majoră a societăţilor şi a elitelor 

lor. În perioada modernă, începând cu revoluţia industrial, când accesul la şcoală s-a generalizat, 

învăţământul a devenit o prioritate pentru toate clasele sociale, fie şi doar din speranţa, justificată, 

că individul să se poate ridica deasupra condiţiei date de familia, locul şi circumstanţele în care s-a 

născut. 

În întreg continentul european, încă de la începutul secolului XIX, dar mai ales după 

mijlocul său, au apărut politici generale, naţionale de învăţământ cu programme şi pedagogii menite 

să se răspândească în toate colţurile societăţilor. 

Nici România nu a fost mai prejos – personalităţi cum ar fi Spiru Haret, Onisifor Ghibu, 

Vladimir Ghidionescu, Emil Brândză, Ştefan Barsanescu, Dimitrie Gusti, contribuind enorm la 

promovarea atât a valorilor româneşti dar şi la integrarea celor universale în cultură noastră. 

Recomandăm celor interesaţi lucrarea profesorului Ion Albulescu de la Cluj, “Istoria pedagogiei 

româneşti”. 

În perioada contemporană, globalizată, super-tehnologizată şi foarte dinamică în ceea ce 

priveşte piaţa muncii, ţările care au reuşit să creeze schimbări majore şi benefice pentru învăţământ 

au avut câteva lucruri în comun în politicile lor educaţionale.(2 
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Astfel, este necesară: 

- Crearea unei viziuni de ţară pentru educaţie şi învăţământ pe termen lung 

- Stabilirea de standarde ridicate şi deci, de aşteptări de la toţi elevii şi de la toate şcolile. 

- Egalitatea de şanse pentru toţi copiii.  

- Pregătirea viitorilor profesori  

- Motivarea şi implicarea elevilor în întreg procesul şcolar  

- Clarificarea responsabilităţilor   

- Eficientizarea folosirii resurselor.   

- Conectarea la practicile educaţionale de success în contextual globalizării  

Se vorbeşte (şi în multe ţări se şi acţionează) despre centrarea educaţiei pe elev. Această nu 

este o vorba goală sau un doar sindrom al relativismului post-modern. Dimpotrivă, punerea elevului 

în centru este în perfectă concordanţă cu ceea ce ce elitele societăţii româneşti, eminenţi pedagogi 

democraţi şi progresişti au avut în prim plan în ultimii 150 de ani. Din literatura de specialitate 

contemporană, cel mai bun promotor al metodologiilor de gândire independenţa şi logică de la 

Dewey şi Lipmann încoace este Albert Bandura, al cărui superb concept de “auto-eficacitate” nu 

trebuie confundat cu termenul de “self-esteem” sau ”încredere în sine”.  

Auto-eficacitatea se poate aplica la orice domeniu specific: în sport, la matematică, chimie, 

desen sau muzică. Felul în care o persoană îşi percepe auto-eficacitatea poate prezice dacă individul 

va începe o sarcină de lucru, cât timp va persista la realizarea ei, cât efort va investi în ea, dacă va 

da înapoi în S 

Scopurile de învăţare ale elevilor orientate spre cunoaştere, sunt indicatori pozitivi de 

performanţă; cu alte cuvinte, auto-motivarea (care poate fi “antrenată”) este un indicator de succes 

pe viitor. 

Odată făcută legătură dintre specificul românesc şi contextul extern trecut şi contemporan, 

pe fondul experienţelor noastre şi ale altora care au avut success, să vedem ce s-ar putea face pentru 

a pune dorinţele în practică. 

Cum ştim că ai noştri copii merg la o şcoală bună? Ce este o şcoală bună? 

Răspunsul ar trebui dat de societatea românească. Ce fel de elev doreşte ea să fie produs de 

şcoală? Ce fel oameni dorim să avem în ţară? Ce fel de cunoştinţe şi ce fel de caracter vrem să 

dezvoltăm în copii? 

Esenţial ar fi ca toate şcolile să aibă, pe lângă conţinuturi, obiective şi cadre cheie la fiecare 

materie şi, pe lângă activităţile extraşcolare despre care se poate discuta separat, acel “portret” al 

elevului pe care îl menţionam la început. Acesta (inspirat din formatul Bacalaureatului Internaţional 
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dar adaptat la ceea ce este nevoie în România) ar trebui să conţină o serie de trăsături de caracter 

care să fie integrate în programe, care să fie prezente în viaţă de zi cu zi a şcolii, care să fie discutate 

de către cadrele didactice la întâlnirile de pregătire profesionale. Astfel elevii ar trebui să devină: 

- Persoane ce gândesc 

- Capabili să comunice 

- Posesorii unor principii cum ar fi onestitate, demnitate şi responsabilitate 

- Persoane cu o viziune echilibrată a realităţii care să-i ajute să poate lua decizii logice şi etice 

- Deschişi la minte – cu o toleranţă şi înţelegere a altor culturi 

- Oameni ce reuşesc să combine armonios dezvoltarea intelectului cu dezvoltarea fizică şi 

psihică 

- Capabili să-şi evalueze părţile pozitive, limitele şi experienţele astfel încât să-şi poată urma 

propria dezvoltare 

- Persoane capabile de compasiune, de empatie şi respect pentru situaţiile şi sentimentele 

altora 

Dacă o şcoală îşi propune astfel de ţeluri şi are măsuri specifice de dezvoltare, evaluare şi 

îmbunătăţire, atunci acea şcoală este o şcoală bună. 

Dacă aceste trăsături ar deveni prioritare, şansa de a nu repeta greşelile din trecut despre care 

Mihai Eminescu ne atenţiona, ar creşte: 

Copiii români sunt încărcaţi cu materii atât de multe şi atât de diverse, încât nici profesorii, 

nici şcolarii nu se pot orienta în capetele lor. Aceşti copii nu învaţă nimic, pentru că memoria nu 

păstrează nimic nepriceput, nerumegat, unde interesul viu şi judecata copilului n-au jucat nici un 

rol. Singurul efect al încărcării memoriei cu lucruri pe care nu le poate mistui e sila şi scârba 

copilului de carte. 

Pe de altă parte, nu ar trebui căzut nici în greşeala că “de pe timpul lui Eminescu tot aşa 

era”. Nu, au fost foarte mulţi educatori de marcă în istoria pedagogiei româneşti care au contribuit 

la schimbări reale; am menţionat pe câţiva dintre ei mai devreme. 

Nu trebuie ignorat nici faptul că, în ciuda multor critici, multe aspecte ale sistemului de 

învăţământ socialist, nu în ultimul rând cultură generală şi, de asemenea, multe dintre schimbările 

din ultimii 25 de ani au fost pozitive. Le-au lipsit însă coerența, flexibilitatea şi viziunea pe termen 

lung. Toate acestea ar trebui discutate în dezbaterile publice, iar acelea dintre ele care se potrivesc 

cu noua viziune de ţară, să fie păstrate. 

De la Aristotel încoace şi până în ziua de astăzi, întrebările despre rolul şi scopul educaţiei 

viitorelor generaţii transcend graniţe şi perioade istorice. Provocarea pentru noi astăzi este de a 
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căuta şi încerca să creeam o lume mai bună cu materialul avut şi în contextul social, uman, istoric şi 

geografic contemporan al României. 

 

 

 

 

ATELIERELE NONFORMALE, MIJLOACE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE A 

TINERILOR 
 

Prof. învăţământ primar-Chiroşcă Simona Camelia Şcoala Gimnazială Nr. 

3Lupeni, Hunedoara 
 

În literatura de specialitate, educaţia non-formală este reprezentată de activităţile educative 

organizate de alte instituţii decât şcoala – muzee, biblioteci, cluburi ale elevilor etc” şi se întemeiază 

pe recunoaşterea faptului că “un număr mare din experienţele de învăţare ale oamenilor s-au 

desfăşurat în afara sistemului de educaţie formală: la locul de muncă, în familie, în diferite 

organizaţii şi biblioteci”. Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, atat prin 

conţinut cît şi prin formele de realizare. Conţinutul este organizat pe arii de interes (şi nu pe ani de 

studiu sau discipline academice) iar formele sunt foarte diverse ca durată, modalitate de organizare 

sau predare. 

Între educaţia non-formală şi cea formală există multiple legături dar şi o anumită opoziţie. 

Pedagogii de formaţie clasică atrag atenţia asupra necesităţii ca educaţia nonformală să se 

desfăşoare în corelaţie cu educaţia formală. În ultima vreme asistăm la o tendinţă de apropiere între 

cele două. Pe scurt am putea spune că educaţia formală tinde să devină tot mai puţin “formală”, 

adică mai flexibilă, mai adaptată nevoilor şi motivaţiilor specifice elevilor , în timp ce educaţia non-

formală tinde să devină tot mai “formală” – adică se organizează tot mai bine, urmăreşte asigurarea 

unei anumite calităţi şi folosirea unor metode deja probate şi recunoscute de specialişti şi mai ales, 

urmăreşte o cât mai explicată recunoaştere publică. 

 

Tema principala a atelierului:  ″ Eu şi lumea mea, eu în lumea ta″ 

Mesajul central al atelierului [sau obiectivul de învăţare_ cu ce să rămână tinerii în cap şi în inimă 

la finalul atelierului]_  

„schimbarea începe cu noi/ din noi” 
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 conturarea/ explorarea viziunii elevilor asupra a acine sunt ei, a identităţii lor şi 

stimularea dorinţei de a împărtăşi ideile, convingerilor lor; 

 conştientizarea faptului că există realităţi diferite de “lumea lor”, că există diferenţe 

interesante între membrii grupului; 

 conştientizarea modului în care cunoştinţele, abilităţile lor influenţează pozitiv grupul din 

care fac parte, cunoaşterea modului în care ei contribuie la “comunitatea” lor; 

 creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii prin oferirea şi primirea de aprecieri 

pozitive între membrii grupului. 

Timp Descriere activităţi din atelier 

Materiale 

suport şi 

logistica 

necesară 

 

5 min 

 

 

 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energizare: 

 „Mă iubeşti?”  Participanţii şed pe scaune în cerc. Animatorul, care nu are 

loc, se apropie de un participant, întrebându-l: „Mă iubeşti?”. Persoana 

răspunde: „Desigur, pentru că…  dar mai iubesc şi pe ...”. Persoanele din 

stânga şi din dreapta persoanei întrebate şi a cele numite îşi schimbă 

locurile. Animatorul la fel încearcă să se aşeze. Cine rămâne fără scaun, 

continuă jocul. 

 

Exercitiul principal al atelierului:  “Acesta/aceasta sunt eu″ 

Introducereea şi desfăşurarea aplicaţiei 

 se expune coala A3 şi se lansează prima sarcină, individual_ fiecare 

elev/ elevă primeşte, pe o coală A3, silueta unui personaj (fată sau 

băiat) cu inimă. Îşi completează numele într-un colţ.; 

 în interiorul conturului completează despre sau pentru el (persoane 

dragi, pasiuni, hobyy-uri/ activităţi îndrăgite, locuri dragi lor, lucruri 

importante_Cărţi, jocuri/ jucării,  vise, crezuri/ convingeri_ un motto, 

o expresie favorită, un slogan în care cred cu tărie), aşezându-le, 

după importanţă, mai aproape de inimă sau spre linia de contur; 

 se împart foile şi se porneşte cronometrul_ 5-6 minute de lucru 

individual; 

 

 markere 

 

foi A3 

 

 carioci 

 

post-it-uri 

 

 

 

 

 

 

 

markere 

 

foi A3 

 

 carioci 
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 15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 se asigură că fiecare elev are liniştea şi confortul necesar realizării 

siluetei şi că se concentrează asupra sarcinii; 

 la expirarea timpului, elevii sunt invitaţi să se grupeze câte patru; 

 se lansează sarcina de grup_ fiecare pasează foaia cu desenul său 

către dreapta şi o primesc pe cea din stânga; 

 gândindu-se la colegul a cărui desen îl au în faţă, trec pe un post-it, 

un punct forte, o calitate, contribuţia sa  la bunul mers al clasei şi îl 

lipesc; 

 foile se pasează către dreapta şi se repetă completarea desenului, 

până fiecare îşi primeşte înapoi propria foaie; 

 moderatorii trec pe la fiecare grup, se facilitează lucrul unde este 

cazul, menţine un climat serios şi pozitiv; 

 când toate grupele au terminat rotaţia, animatorii invită elevii să 

parcurgă ideile colegilor şi să le mulţumească pentru gânduri printr-o 

strângere de mână sau o îmbrăţişare sau alt mod apreciativ. 

 

Discuţia de concluzionare_ 

1. Analiza şi înţelegerea experienţei_  

 Cum v-aţi simţit? Ce v-a plăcut cel mai mult? De ce ? 

 Care sunt cele mai importante aspecte pentru/ despre tine ?  

 Cum v-aţi simţit împărtăşind ce au scris pe foaie ceilalţi colegi ? 

 Ce părere aveţi despre aspectele menţionate de către colegi ? Ce 

anume v-a trezit curiozitatea ? 

 Cum a fost să găsiţi aprecieri despre colegi? Cum a fost s primeşti 

aprecieri de la colegi? Ce v-a surprins plăcut? 

 

2. Conectarea la viaţa de zi cu zi şi intenţii viitoare/ aplicarea celor 

înţelese/ învăţate_  

 La ce v-a dus cu gândul acest joc? Cu ce se aseamănă din viaţa 

voastră? 

 Cât de des/ când vorbiţi despre lucrurile cu adevărat importante 

pentru voi? 

post-it-uri 
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 Cât de des/ când vă întrebaţi colegii despre ce e cu adevărat 

important pentru ei? 

 Cât de des/ când emiteţi gânduri pozitive despre cei din jur? Cât de 

des/ când le mulţumiţi pentru modul în care vă sprijină, vă fac viaţa 

mai frumoasă şi mai plăcută? 

 Cum putem ajuta persoanele care nu au o părere bună despre sine? 

Ce putem spune, putem face ca să le încurajăm? 

 Cum am vrea să fim încurajaţi când nu suntem mulţumiţi de noi 

înşine? 

 

Final energizant_ 

„Am făcut ceva ce tu nu ai făcut”_ Fiecare participant se prezintă şi spune 

ceva specific despre sine, ceva ce crede că nimeni altul nu a făcut, văzut, 

studiat etc. Dacă există o persoană care a făcut acelaşi lucru, atunci 

participantul va continua până când va găsi ceva unic despre sine. 

 

Bibliografie: 

*** Metode creative folosite în activităţile de tineret,  Fundatia Life – Centrul de resurse si 

informatii pentru organizaţii; 

http://life.org.ro 

Miftode, V. (coord.), Dimensiuni ale asistenței sociale- forme și strategii de protecție a grupurilor 

defavorizate, Editura Eidos, Botoşani, 1995; 

Tomşa, G., Consiliere şcolară, Credis, Bucureşti, 2000; 

Mitulescu S., Simache D., Experienţe educaţionale în viaţa tinerilor, Agenţia Naţională pentru 

Sprijinirea Iniţiaţivelor Tinerilor, 2018; 

 

 

 

 

 

 

http://life.org.ro/


Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

199 

 

ROLUL PROIECTELOR EUROPENE ÎN EDUCAȚIA ȘCOLARĂ 
 

Profesor Popescu Rodica Mariana, Colegiul Național de Informatică ,,Carmen 

Sylva"Petroșani 
 

Calitatea educației este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanență o 

diversificare a funcțiilor școlii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi și 

părinți, dar și pentru ceilalți membri ai comunității. Ritmul și dinamismul dezvoltării poate izvorî 

din educație, aceasta având mijloacele și forța de a instrui și educa  generații mobile și active, bine 

înzestrate din punct de vedere intelectual, capabile să depășească inerția unui mediu social refractar, 

în care se resimt încă note accentuate de prejudecată și discriminare. 

Dimensiunea europeană a educației este reflectarea unei realități care exercită presiuni, 

determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalități de 

răspuns la provocările lumii contemporane. Proiectele de parteneriat strategic Erasmus+ au ca scop 

îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării 

limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a 

inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale. Aceste proiecte sunt 

promovate și susținute financiar de către Uniunea Europeană prin Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, se derulează în învățământul 

preuniversitar și  implică un număr mare de persoane: elevi, părinți, toate categoriile de personal 

didactic, precum și comunitatea locală asociații non guvernamentale s.a.  

La Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani,  s-a derulat Proiectul de 

parteneriat strategic, Erasmus+ „Language of the photos”, fiind un proiect de parteneriat între 4 

școli europene aflate în puncte geografice îndepărtate și la nivele de dezvoltare socioeconomică 

diferită: Polonia, Turcia, Ungaria, Portugalia și România . 

Scopul principal al colaborării noastre în cadrul acestui proiect a fost introducerea 

dimensiunii europene și promovarea multiculturalismului, iar obiectivele generale au vizat: 

îmbunătățirea calității învățământului prin realizarea unor schimburi de experiență și bune practici 

cu profesori și elevi din instituții similare din străinătate, formarea și dezvoltarea unui spirit de 

respect față de valorile europene prin încurajarea toleranței și a dialogului intercultural, implicarea 

activă a partenerilor sociali la viața școlară prin stabilirea unor relații de parteneriat cu părinții 

elevilor și cu comunitatea locală.  

Antrenarea elevilor noștri la activități de anvergură internațională a dus la înțelegerea 

existenței și valorizarea pluriculturii, oferindu-le șanse de afirmare la nivel european. Creșterea 
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prestigiului școlii a venit ca o consecință, imaginea acesteia fiind promovată atât la nivel național, 

cât și internațional, îmbunătățindu-se astfel, pe de-o parte, relațiile cu organismele instituționale și 

cu autoritățile publice locale, pe de alta parte, atrăgând atenția comunității locale asupra unor 

rezultate meritorii obținute de elevii noștri îndrumați de un corp didactic de excepție. 

Proiectul s-a derulat pe parcursul a trei ani școlari, parteneriatului evoluând și funcționând ca 

un sistem deschis, orientându-ne  întregul efort asupra elevilor, ei constituind rațiunea și centrul de 

interes al proiectului nostru educațional. 

Participarea la aceste activități a presupus pe lângă dorința de implicare si abilități de 

utilizare a computerului, dar și un bagaj minimal de cunoaștere a limbii engleze, acest lucru 

impunând un proces constant de perfecționare a abilităților lingvistice ale elevilor și ale dascălilor. 

Aceasta a fost o rezultantă extrem de importantă a parteneriatului nostru, știut fiind faptul că, într-o 

societate multilingvă, învățarea limbilor străine deschide numeroase oportunități către o carieră mai 

bună, șansa de a lucra sau studia în altă țară sau pur și simplu plăcerea de a descoperi noi orizonturi. 

Erasmus+ este o componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii lansat de 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 

(ANPCDEFP) şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, având ca scop 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare, prin participarea acestora la stagii de formare continuă, 

într-o altă ţară europeană. Participarea la o mobilitate într-o altă ţară decât cea de provenienţă, 

asigură formarea unei imagini mai clare asupra educaţiei europene şi îmbunătăţeşte cunoştinţele şi 

competenţele de predare-învăţare ale profesorului.  

De asemenea, participarea cadrelor didactice la programe europene va contribui la creșterea 

dimensiunii europene în școli şi nu numai. Astfel, mai multe cadre didactice vor împărtăşi din 

experienţa de peste hotare, provocând modificări pozitive în managementul elevilor, a activităţilor 

manageriale şi a colaborării cu instituţiile partenere. 

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. 

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. 

Activitatea de cercetare în domeniul interculturalităţii în România are ca obiectiv 

producerea unor concepte şi cunoştinţe mai precise şi clare în vederea oferirii unor argumente mai 
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bune pentru practicile sociale şi politice din domeniul drepturilor omului în Europa de sud-est. 

Deseori ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem motiva pentru a deveni 

cetăţeni responsabili şi creativi dacă nu tocmai prin calitatea relaţiei pedagogice a cărei bogăţie este 

dimensiunea ei interculturală 

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. 

Venind din culturi diferite avem şansa să ne integrăm într-o societate diferită, 

multiculturală, care favorizează sentimentul de a fi în realitatea cotidiană, o individualitate care nu 

seamănă cu nimeni şi nimic. 

Cunoaşterea şi înţelegerea celuilalt este un proces progresiv şi complex. Primele contacte 

între oamenii de culturi diferite sunt însoţite de sentimentul de insecuritate, de frică, de adversitate 

deschisă faţă de celălalt.  

Aceste proiecte prin  activitățile de învățare și  schimburile de bune practici  constituie un 

exemplu constructiv de promovare a toleranței, prieteniei, iubirii, păcii și a respectului pentru 

drepturile celorlalți.  De asemenea dezvoltă creativitatea, spiritul de competiție si competențele 

lingvistice și digitale. Noi  dorim să oferim generațiilor viitoare experiența  noilor Proiecte 

Erasmus+ ! 

       

 

 

PROFESORUL CA MANAGER EDUCAŢIONAL 
 

Prof.Niculescu Oana,  Colegiul Tehnic ‘‘Dimitrie Leonida’’Petrosani  
 

 În perioada actuală, profesorul nu mai reprezintă doar un transmiţător de cunoştinţe, ci şi un 

organizator, îndrumător şi evaluator al resurselor implicate în procesul instructiv - educativ (resurse 

materiale, umane, procedurale), al condiţiilor psihologice, pedagogice necesare realizării obiec-

tivelor instructiv - educative. În paralel, profesorul coordonează activitatea extraşcolară, realizează 

activităţi de cercetare şi informare continuă, rezolvă probleme de conducere la nivelul clasei sau al 

şcolii, ceea ce face ca procesul instructiv - educativ să reprezinte în sine un proces managerial, iar 

principalele activităţi ale profesorului şi anume: proiectarea, organizarea, dirijarea învăţării, luarea 
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de decizii, rezolvarea de situaţii, evaluarea, optimizearea procesului instructiv – pot fi  văzute prin și 

prin prisma managerială. 

În procesul educației, un rol important îi revine profesorului, care coordonează, formează, 

modelează personalitatea elevilor. În acest sens, profesorul trebuie să-şi adapteze, să-şi 

îmbunătăţească rolul său tradiţional printr-o nouă viziune asupra planificării, organizării muncii, 

asupra relaţiilor cu elevii. 

Rolurile profesorului manager se referă la acele sarcini, atribuţii ce vizează atingerea 

obiectivelor ce privesc formarea şi dezvoltarea elevilor. 

Distribuirea rolurilor profesorului se bazează pe capacităţile dovedite şi pe competenţele 

câştigate, iar îndeplinirea lor depinde de afirmarea şi perfecţionarea competenţelor, evidenţiindu-se 

o strânsă relaţie între obiective - capacităţi şi competenţe - realizări - evaluare pe criterii de reuşită, 

succes, eficienţă, calitate. Raportat la aceste criterii, elevii au o serie de aşteptări faţă de care 

profesorul proiectează şi îndeplineşte comportamentul efectiv de rol. Dacă elevii primesc sarcini, 

atribuţii, atunci sunt necesare şi alte roluri ale profesorului, precum: stimularea, încurajarea, 

consilierea, ajutorarea. 

Rolurile generale, deţinute în îndeplinirea activităţii de către profesor sunt: receptor al diferitelor 

mesaje; emiţător de mesaje; participant în activităţile specifice instructiv - educative; 

organizator, responsabil al unor acţiuni; proiectant de planuri, programe, acţiuni; acela de a 

identifica soluţii în calitate de consilier; de a media situaţii conflictuale; de a transmite idei, soluţii, 

conţinuturi împreună cu metodele de înţelegere a lor; de a  aplica diverse metode; factor de decizie 

în alegerea resurselor, conţinuturilor, strategiilor, obiectivelor; model de comportament; diseminator 

de valori; consilier, îndrumător. 

Profesorului i se atribuie roluri şi în raport cu activtatea sa instructiv - educativă, cu funcţiile pe 

care le ocupă şi de care răspunde. El este profesor de o anumită specialitate, diriginte - consilier, 

responsabil de catedră, de cerc pedagogic, membru în Consiliul profesoral, membru în Consiliul de 

Administraţie, responsabil cu un cabinet de specialitate, membru al unui proiect de cercetare, 

inspector şcolar, etc. 

În alt concept se evidenţiază ca roluri ale profesorului, următoarele. expert în actul de predare-

învăţare în care ia diverse decizii; are rol motivator pentru stimularea interesului elevilor faţă de 

materia predată; lider în cadrul grupului de elevi, în acordarea de sprijin; consilier prin observarea 

comportamentului elevilor; sfătuitor, prin influenţa asupra elevilor; model, exemplu prin 

personalitatea sa; manager prin faptul că supraveghează activitatea instructiv - educativă, dirijează, 

organizează, ia decizii pentru menţinerea ordinii în clasă. 
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Astfel, profesorul intervine pentru a provoca şi menţine interacţiunile în toate etapele lecţiei; 

organizează, structurează conţinutul lecţiei, stabileşte metodele pentru rezolvarea obiectivelor, 

utilizează proiecte adecvate, deleagă sarcinile elevilor; solicită participarea elevilor prin metode 

variate, pentru rezolvarea sarcinilor şi obţinerea unor răspunsuri specifice; sprijină elevii pentru 

munca în echipă; verifică răspunsurile, corectează unde este cazul, utilizează metode variate pentru 

notare şi apreciere; este arbitru al comportamentului elevilor, pentru a preveni situaţiile conflictuale; 

alege metodele de predare, influenţează înţelegerea, motivarea, disciplina, participarea, afirmarea 

elevilor; ia decizii pe tot parcursul activităţii în funcţie de răspunsurile clasei în scopul atingerii 

obiectivelor propuse. 

Toate aceste roluri ale profesorului cer implicarea în întregime a personalităţii sale, formarea 

continuă, deschiderea spre nou. 

Rolul direct al profesorului ca manager al procesului educaţional din clasă este integrat în 

activitatea sa didactică, fapt ce nu-i diminuează rolul de profesor-dasăl, ci îl întăreşte, îl sprijină, 

profesorul manager fiind implicat nu numai în reuşita şcolară tradiţională a alevilor, ci şi spre 

performanţa acestora. 

 

 

 

 

                       ,,SA INTINDEM O MANA DISLEXO-DISGRAFIEI” 
 

Prof.Bocan Tita  Colegiul Tehnic,,Dimitrie Leonida” 
                     

  MOTTO: 

 

                                       Cu cat un copil a vazut si a inteles mai  mult,  cu atat vrea el sa vada si sa 

inteleaga mai mult…. 

Jean Piaget 

dar..,, in copilarie nu puteam sa scriu si sa citesc, motiv pentru care toti radeau de mine...””regele 

Charles Gustav 
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Personalitatea copilului se formeaza într-o permanenta  asimilare si organizare a normelor 

existente  în societate. Copilul învata sa se integreze cucerind  pas cu pas lumea complicata si 

miraculoasa a  valorilor umane si sociale.  

Comunicarea  umană, nu apare spontan, ci constituie un lung şi dificil proces de învăţare, 

presupunând un efort de lungă durată  al individului, în decursul dezvoltării sale ontogenetice. 

Modul în care copilul își dezvoltă comunicarea  este influenţat de o serie de factori cum ar 

fi: ereditatea, mediul de viaţă şi de activitate, preocuparea adulţilor pentru stimularea vorbirii sale, 

eficienţa demersului didactic, capacităţile intelectuale, afectivitatea şi personalitatea acestuia. 

 Vorbirea corecta,citirea,scrierea si calculul nu trebuie invatate  inceputul scolaritatii, doar ca 

scop in sine, ci intr-o finalitate absolut  utilitara, pentru a facilita demersul de invatare ce va urma in 

indelungata perioada a educatiei scolare.Faza initiala de insusire a limbajului,apoi a scrierii , a 

citirii,a calculului aritmetic, trebuie sa se transforme destul de repede pentru un copil, care invata 

pentru a stii ulterior sa vorbeasca, sa citeasca, sa scrie.Un elev   ce prezinta dificultati de vorbire,dar 

si de scriere sau de citire, va avea probleme la toate materiile de invatamant,chiar si la matematica, 

deoarece explicatiile, demonstratiile, exemplificarile presupun un text, un discurs ce trebuie scris-

citit.Procesul de invatamant (scoala) constituie un mediu saturat de comunicare, de  oralitate si de 

conversie lexico-grafica.Faptul ca unii copii invata sa scrie si sa citeasca fara nici un fel de 

probleme, uneori chiar si spre sfarsitul prescolaritatii,ii face pe parinti si educatori sa considere 

aceasta realizare ca normal accesibila intregii populatii scolarizate.Se ignora , astfel, faptul ca 

activitatea lexico-grafica este o performanta laborioasa, complicata si mai problematica decat 

vorbirea. 

Daca vorbirea se  invata , in aparenta, spontat si fara efort, citirea si scrierea necesita un 

demers ulterior insusirii limbajului oral,de o maniera sistematica, riguros organizata, un sprijin 

masiv si permanent din partea unui adult calificat putand chiar si in aceste conditii sa apara  diferite 

probleme.Copilul care a invatat sa vorbeasca are un comportament destul de firesc, 

neconstientizand ca mesajele sale orale reprezinta de fapt o structura combinatorie riguroasa a unor 

elemente distincte, ca fonemele,momemele,lexemele, propozitiile si frazele raman separate , in 

ciuda fluentei si combinatiei audio-verbale.In citire si in scriere , copilul trebuie sa ajunga practic , 

de la inceput la o constiinta explicita a acestei caracteristici fundamentale a limbajului( o constiinta 

fonetica-fonologica),pentru a stapani principiul alfabetic ce sta la baza transpunerii oralitatii in scris, 

la care se vor adauga, ulterior, un simt sintactic si unul semantic,de asemenea explicite si strict 

necesare in scris-citit.Problema insusirii scrierii si a grafiei este astazi una de interes 
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general,indiferent de sistemele nationale de invatamant, deoarece tot mai multi elevi scolarizati si , 

in principiu, ,,alfabetizati”, prezinta dificultati in scris-citit. 

O reala problema, in studierea sindromului dislexo-disgrafic, se refera la decelarea 

adevaratelor cauze care determina aceasta deficienta, in opozitie cu nenumaratii factori care 

contribuie la conturarea tabloului clinic. 

Este evident faptul ca , atat timp cat dislexo-disgrafia se manifesta in cazul copiilor cu 

intelect normal, ea va avea o forma mult mai accentuate la copilul deficient mintal, al carui scris-

citit va fi supus  dezorganizarii proceselor mintale. 

Subiectii atinsi  de aceasta tulburare sunt in general copiii de varsta scolara, dar si adultii, 

unii chiar celebrii, iar atunci cand printre factorii nespecifici sunt mentionati cei ce tin de nivele 

socioeconomic si cultural scazute  ne indoim ca acestia  ar putea avea un rol foarte mare.Nu credem 

ca Leonardo da Vinci, Auguste Rodin, Thomas Edison,Hans Christian Andersen sau Albert Einstein 

au fost coplesiti de conditiile mizere de viata.Asa ca oricine si-ar dori sa fie dislexic numai sa aiba 

geniul lor. 

Dat fiind faptul ca formele de adaptare ale deficientului mintal exprima capacitatea 

dezvoltarii psihice si posibilitatile de integrare socio-profesionala, terapia logopedica,educatia 

institutionala si familiala vor reusi, in cazul acestei categorii sa inlature dezechilibrul dintre 

organism si mediul inconjurator si sa realizeze o reechilibrare a sistemului tulburat, astfel incat un 

copil cu intelect laminar sa-si gaseasca locul intr-o banca din invatamantul de masa. 

Conchidem deci ca acei elevi care nu pot sa invete sa citeasca si sa scrie in ritm cu colegii 

lor ,si care,din conditionari intrinseci, nu pot deprinde aceste tehnici, avand la baza o etiologie 

diversa necesita demersuri terapeutice si edu cative flexibile, adecvate la ritmurile fundamentale ale 

copilului 
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ACTIVITĂȚILE DE TIP OUTDOOR LA LICEU 
 

                        Prof. Pogan Ionela Colegiul Tehnic “ Transilvania” Deva 

                  Laborant Moldovan Dorina Colegiul Tehnic “ Transilvania” Deva 
 

 

,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, 

rândunelele, cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, 

pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin,ceea ce numim, cu 

cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.” 

C. MIHĂESCU 

             Educaţia în aer liber este considerată a fi mult mai motivantă, stimulativă şi cu un impact 

mai puternic asupra procesului de învăţare în rândul elevilor. Pentru a înţelege mai bine ce aduce 

nou educaţia outdoor procesului de predare-învăţare, vom face o scurtă incursiune a formelor de 

educaţie existente. 

              Caracteristicile educaţiei outdoor 

 Educaţia outdoor oferă posibilitatea contactului direct cu natura- protecţia mediului 

reprezintă un subiect de interes mondial, urbanizarea masivă a produs un efect nociv asupra 
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mediului şi prin faptul că oamenii nu conştientizează impactul pe care acţiunile lor non-

ecologice le au asupra mediului iar educaţia outdoor poate fi privită ca o modalitate extrem 

de benefică pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu; 

 Educaţia outdoor reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare-un mediu relaxant, 

liber, fără constrângerile pe care le impun „cei patru pereţi ai unei săli de clasăˮ poate oferi 

copiilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional şi 

de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între copii, 

bazată pe sprijin reciproc; 

 Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al copiilor care întâmpină dificultăţi-

astfel educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite copiilor care în mod 

uzual întâmpină dificultăţi de învăţare şi au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să 

devină motivaţi; 

 Educaţia outdoor duce la dezvoltarea personală atât a celor care o aplică dar si a copiilor; 

 Educaţia outdoor contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă-conexiunea între copii-copii, 

copii-educatoare duce la creşterea gradului de participare activă; 

 Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale şi mentale care asigură 

bunăstarea societăţii. 

Integrarea educației outdoor în cadrul curiculei școlare implică diferite etape de la planificarea 

procesului și până la implementare.  

Fenomenele chimice din natură (arderea combustibulului, circuitul apei) pot fi observate cu 

ușurință – elevii vor fi mult mai motivați să învețe având posibilitatea de a observa aceste fenomene 

– pe de-o parte urmărind partea teoretică a orei de curs, iar pe de altă parte partea practică, acolo 

unde este posibil. 

            Dintre beneficiile şi facilităţile oferite de activităţile de tip outdoor putem decela 

următoarele, lăsând lista deschisă: 

 Un cadru natural mai plăcut, mai relaxant în care copiii să se manifeste mai liber, autentic, 

unde au posibilitatea de a prezenta un comportament firesc, necenzurat de formalismul şi 

rigiditatea înstituţiilor şcolare; 

 Un mediu mai provocator/ stimulator care să răspundă curiozităţii naturale/fireşti a copiilor, 

care să incite la investigare, cercetare şi să rezulte cunoaştere, învăţare reală, practică; 

 Contactul direct cu natura, în acest mod copiii având posibilitatea interacţiunii cu elementele 

mediului înconjurător fără vreo mijlocire, fără substitute, fără simulare artificială; 
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 Dezvoltarea personală a celor implicaţi, care, îşi pot evalua, măsura forţele propri, îşi pot 

învinge temeri, depăşi convingeri personale şi dificultăţi de învăţare, pot trece bariere 

sociale etc.; 

 Mişcarea implicată de activităţile de tip outdoor duce la o dezvoltare fizică dezirabilă care 

reprezintă de asemenea un beneficiu major, duce la o sănătate corporală şi mentală mai mult 

decât semnificativă care la rându-le influenţează funcţionarea corespunzătoare a organelor 

interne şi a organismului în ansamblu; 

 Dezvoltarea socio-emoţională armonioasă este o altă rezultantă a acestui tip de educaţie 

deoarece prin relaţiile interpersonale stabilite între participanţi (copil-copil, copil-adult) se 

dezvoltă spiritul de echipă, de fair-play, apartenenţa la un grup social, creşte gradul de 

implicare/participare activă, se intensifică relaţiile sociale, se diversifică şi nuanţează 

formele comunicării sociale/ personale; 

 Exersarea aptitudinilor mai puţin vizibile/ cunoscute care nu pot fi observate/ exersate în 

sala de clasă; 

 Educaţia outdoor permite un nivel ridicat de creativitate/ ingeniozitate, atât din partea 

organizatorului, al coordonatorului cât şi din partea participanţilor, în ceea ce priveşte 

proiectarea activităţii, conceperea acesteia sau în prezentarea diferitelor soluţii identificate în 

rezolvarea problemelor ridicate; 

 Latura interactivă a activităţilor în aer liber conduce la o mai bună cunoaştere a copiilor, 

cunoaştere a acestora în diferite ipostaze şi situaţii de învăţare pe axa comportament-

atitudine-aptitudine. 

In sens larg am putea spune ca Educatia Outdoor reprezinta procesul educational, indiferent 

de subiectul predat/invatat, care are loc intr-un cadru natural. 

Sensul restrans si mult mai corect specifica faptul ca: Educatia Outdoor reprezinta suma 

actiunilor intreprinse de personalul calificat (traineri, formatori, profesori, instructori), intr-un 

mediu natural/salbatic, folosind metode experientiale, pentru a produce schimbari la nivelul 

abilitatilor fizice, intra si interpersonale si al comportamentului fata de mediu, in randul 

participantilor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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ORIENTAREA PE PIAŢA MUNCII ÎN ROMÂNIA  
 

Prof. Daniel Kiminich Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

Teoriile cu privire la piaţa muncii – în speţă ale ocupării, şomajului, salariului sunt departe 

de a fi unitare. Piaţa muncii reprezintă locul unde se procedează într-un cadru organizat la 

vânzarea-cumpărarea forţei de muncă. Este definită ca fiind spaţiul economic în care se întâlnesc şi 

se negociază în mod liber cererea de forţă de muncă exprimată de către deţinătorii de capital 

(cumpărătorii) şi oferta de forţă de muncă (ofertanţii). Într-o altă formă de exprimare, piaţa muncii 

reprezintă ansamblul relaţiilor dintre cererea şi oferta de resurse de muncă în funcţie de nivelul şi 

oscilaţiile salariului, pe baza cărora are loc procesul de ocupare a populaţiei active în mărimea, 

structura şi calitatea corespunzătoare exigenţelor pieţei. În cadrul lucrării se prezintă câteva tendinţe 

actuale de pe piaţa muncii din Europa şi România.  

În România obiectivele strategice vizează în principal:  

- Creşterea calităţii şi productivităţii muncii prin educarea şi formarea continuă a forţei de 

muncă, promovarea adaptabilităţii şi antreprenoriatului  

- Ocuparea deplină a forţei de muncă  

- Promovarea coeziunii sociale prin creşterea incluziunii sociale a persoanelor 

dezavantajate şi combaterea discriminării  

- Promovarea egalităţii de gen în toate domeniile de activitate.  

În cadrul Planului Naţional de Dezvoltare a ţării în perioada 2007-2013, aflat în curs de 

elaborare şi care va fi negociat cu UE în vederea finanţării, problematica resurselor umane 

reprezintă o prioritate majoră. În cadrul obiectivelor strategice ale dezvoltării acestui sector 

ocuparea deplină a forţei de muncă reprezintă, în accepţiunea UE, cuprinderea a cel puţin 70% din 

totalul populaţiei active, 60% din forţa de muncă feminină activă şi 50% din persoanele cu vârsta 

cuprinsă între 55 şi 65 de ani.  

Ca urmare a deciziei luate de Consiliul UE la Helsinki în 1999 de a deschide procesul de 

negociere pentru integrare, România se află în faţa unor provocări complexe în toate domeniile 
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vieţii economice şi sociale, pentru a putea îndeplini condiţiile necesare intrării în UE în 2007. 

Pentru a atinge acest scop, România trebuie să facă eforturi remarcabile pentru a accelera 

convergenţa economică, socială şi politică cu structurile UE şi pentru a ajusta, modifica şi 

îmbunătăţi cadrul legislativ şi instituţional propriu. Guvernul României a stabilit strategii globale şi 

sectoriale alături de un proces continuu de monitorizare atât la nivel naţional cât şi al Consiliului 

Europei.  

Integrarea în cadrul structurilor UE va avea un impact semnificativ asupra tuturor 

sectoarelor vieţii economice şi sociale. După cum s-a evidenţiat în capitolele anterioare, în afara 

ajustărilor sectoriale necesare, România trebuie să pună în aplicare un mecanism complex care să 

răspundă cerinţelor uneia dintre politicile generale fundamentale ale UE: coeziunea economică şi 

socială. Aceasta deoarece coeziunea economică şi socială reprezintă al doilea domeniu sub aspectul 

cheltuielilor bugetare în UE.  

Procesul de tranziţie din România este în strânsă legătură cu problemele pieţei muncii. 

Funcţionarea şi perfecţionarea continuă a pieţei muncii reprezintă o prioritate a tranziţiei spre 

economia de piaţă. Acest obiectiv presupune existenţa unui cadru instituţional adecvat care să 

contribuie la evoluţia economiei naţionale în ansamblu.  

  Principala instituţie specializată este reprezentată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă şi respectiv Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă care au început 

să funcţioneze din data de 1 ianuarie 1999 şi al căror scop este formarea profesională a forţei de 

muncă şi protecţia socială a şomerilor.  

Din analiza evoluţiei pieţei muncii, în anii de tranziţie, în România, se desprind următoarele 

concluzii:  

1. Configuraţia pieţei muncii a fost marcată de presiunea continuă a ofertei de forţă de muncă 

asupra cererii, continuu alimentată de sporul natural al resurselor de muncă, precum şi de 

funcţionarea ca atare a pieţei muncii. Evident, fenomenul nu este liniar, reprezentând o serie 

de particularităţi teritoriale, în funcţie de structura economică, de nivelul de dezvoltare, 

precum şi de nivelul educaţional-profesional existent. În majoritatea judeţelor, resursele de 

muncă au scăzut continuu datorită creşterii numărului de pensionari, precum şi a reducerii 

resurselor de muncă aflate în pregătire.  

2. Populaţia ocupată înregistrează scăderi în toate judeţele ţării, în principal, în industria 

prelucrătoare, urmată de construcţii, transporturi şi turism. Se estimează că după aderarea la 

UE, România va oferi cca. 50 000 de locuri de muncă în aceste sectoare de activitate. 

Schimbările structurale la nivelul ramurilor economice au avut loc sub impactul aplicării 
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Legii Fondului Funciar, ca urmare a procesului de privatizare, prin care s-au creat locuri de 

muncă în sectorul privat, mai ales în sectorul comerţului şi al prestărilor de servicii, ca 

urmare a restrângerii activităţii din unităţile industriale de stat. Un spor al ocupării s-a 

realizat în ramuri cum sunt: comerţul, administraţia publică, activităţi financiar-bancare, 

servicii pentru populaţie. Sectorul privat a avut o contribuţie importantă la creşterea şi 

restructurarea ocupării, acest sector fiind de fapt singurul angajator de forţă de muncă. Cele 

mai multe locuri de muncă au fost create în cadrul societăţilor comerciale cu răspundere 

limitată.  

3. Referindu-ne la salariu ca factor important de influenţă în elasticitatea cererii de forţă de 

muncă pe piaţa muncii, câştigul salarial mediu net pe salariat a fluctuat între o limită 

minimă de 62 USD, atinsă în 1992 şi o valoare maximă de peste 200 USD, în 2005.  

4. Fenomenul de şomaj s-a menţinut şi chiar s-a accentuat uneori, ca rezultat al dezechilibrului 

cantitativ şi calitativ dintre cererea şi oferta de muncă.  

 

CANSAT 2017 
 

Prof.  Nicoleta Cindea -Colegiul Tehnic Constantin Brancuşi Petrila    
 

  Este o competeţie internaţională lansată de Agenţia Spaţială Europeană (ESA) în colaborare 

cu Agenţia Spaţială Română (ROSA)  Idea este de  a dezvolta abilităţile practice şi teoretice ale 

elevilor in domeniul STEM .  Astfel elevii tebuie săconstruiască un minisatelit care să se incadeze 

în dimensiunile unei cuti de băuturi răcoritoare şi care să îndplinească două misiuni  Mai exact o 

misiune obligatorie pentru toate echipele aflate în competiţie , acesta constând în măsurarea 

temperaturii şi presiunii aerului în căderea minisatelitului şi o misiune secundară care va fi aleasă de 

fiecare echipă şi care face selecţia echipei în competiţia naţională .( exemple :determinarea 

câmpului gravitaţional , vizualizare la aterizare etc .) Deşi este o competiţie foarte atractivă 

dificultatea construirii minisatelitului atrage echipe din ce in ce mai performante şi mai numeroase .  

Informaţii despre competiţie găsiţi la dresa www.cansat.eu    

Şi ca sa fim în tot cu o nouă competiţie care atrage copiii de ciclul gimnazial în special , vă rugăm 

să vizionaţi prezentarea Cansatului nostru din acest an în linkul de mai jos : 

https://scratch.mit.edu/projects/161265926/   
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FESTIVALUL PRIMAVERII CHINEZESTI LA PETROSANI 
 

   Prof. Nicoleta Cindea -  Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi Petrila  

   

Ca şi cursant al lecţiilor de chineză , desfăşurate de profesori din China , în cadrul 

programului Confucius al Universităţii din Beijin în parteneriat cu Universitatea Petroşani ,am fost 

rugată de către domnişoara Peiyao Cheng să o ajut să sărbătorim Festivalul primăverii Chinezeşti şi 

în Petroşani .    

Aşa căci am inceput să caut colaboratori . Şi pornind de la amabilitatea directorului Nicolata 

Bolcă de la Teatrul Naţional I D Sirbu Petroşani , care ne-a lasat să desfăşurăm activitatea in teatru 

,până la colegii de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu , Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida , 

Scoala generală I D Sirbu Petrila  , Asociaţia Muzicală Libra , Clubul Sportiv Petroşani , Clubul 

Copiilor şi elevilor Petroşani ,Clubul Copiilor şi elevilor Petrila , Ansamblu Juni Petrileni , 

Ansamblul Bujorii Muntelui , Casa de cultura a studenţilor , Grădiniţa nr 2 Petrila , Scoala generala 

I Ghe Duca Petroşani , media prezentă prin fotograful de serviciu Laurenţiu Sorin Vasile , 

InfoPetrila şi prezentatorii actori am pus umarul şi am reuşit să imbinăm dansuri .cântece si 

gimnastică aerobică cu poezii şi căntece în limba chineză . Reuşita acestui minunat eveniment am 

popularizato pe FB şi printro metodă nouă utilizată în educaţie acum numita StoryJumper    

Vă dorim vizionare plăcută  https://www.storyjumper.com/book/index/41056816   

Ca o continuare a festivalului a fost prezenţa cursaţilor la : 
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TIE  TENERIFE INTERNATIONAL EXCHANGE   
    

                      Prof. Nicoleta Cindea   -Preşedinte la  Asociaţia Tineri pentru Viitor 

2006 
 

În toamnă, Asociaţia Tineri pentru viitor 2006 Petrila , a fost parteneră in proiectul TIE 

coordonat de asociaţia AULLI din Tenerife .  În cadrul proiectului participanţii trebuiau să creze o 

prezentare care să cuprindă 5 elemente care au influenţat culutură naţională  Aşa că după mai multe 

dezbateri şi experienţa acumulată din alte proiecte, ne-am trezit căci de fapt tot ce consideram noi 

ca ne reprzintă sunt d efapt influenţe ale altor culturi . Mai exact ,zacusca  este revendica de greci , 

murăturile de bulgari , sarmalele de turci , palinca de unguri ,mărţişorul de bulgari şi noi rămânem 

doar cu modul de prepare care diferă d ela zonă la zonă . Şi pentru că doream să fim inventivi ne-

am gândit la un mod original de prezenta aceste influnţe . Şi cum IT îşi spne cuvântul nu putem 

decât să vă dorim vizionare plăcută : https://youtu.be/cQesuorQ83w 

 

 

ROLUL ACTIVITĂȚILOR ȘI JOCURILOR ÎN AER LIBER LA  CLASA 

PREGĂTITOARE 
 

 

 Prof. înv. primar Popescu Gabriela Colegiul Național ”Mihai Eminescu” 

Petroșani 
 

Toţi educatorii sunt de acord în privinţa definirii activităților în aer liber ca un  mijloc  ideal 

de educaţie. Educația în aer liber este o formă organizată de învățare care îi pregătește pe copii 

pentru viață. Acest tip de educație are rădăcini   adânci, iar  faptul că a fost perpetuat îi dovedește 

eficacitatea. 

 Activităţile în aer liber contribuie direct la dezvoltarea multilaterală, armonioasă a copiilor şi 

le dezvoltă trăsături  morale şi sociale.Ele nu au neapărat ca finalitate diplome sau calificative, ci 

rezultate vizibile la nivelul comportamentului copiilor.Spre deosebire de activitatea clasică, în sala 

de clasă, care are un caracter dominant cognitiv, activitățile ăn aer liber au caracter practic, 

informal, experimental. Ele se mulează mult mai bine caracteristicilor de vârstă ale copiilor de clasă 

pregătitoare, dar și ale celorlalți copii de vârstă școlară mică. 

https://youtu.be/cQesuorQ83w
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 Copiii dispun de o uimitoare energie care trebuie canalizată, folosită creator, în scopul 

creşterii normale, al dezvoltării armonioase a şcolarului. Activitățile în aer liber oferă educatorului 

această posibilitate. 

 Prin activități în aer liber copiii își dezvoltă personalitatea în diverse domenii: 

 La clasa pregătitoare activitățile în aer liber au caracter interdisciplinar. De exemplu, o zi de 

toamnă petrecută în parc  poate viza matematica (numărarea frunzelor unei mulțimi, formare de 

mulțimi de frunze după diverse criterii,comparare de mulțimi), comunicarea în limba română 

(despărțirea în silabe a unor cuvinte asociate unor imagini din imediata apropriere, alcătuire de 

propoziții cu aceste cuvinte), explorarea mediului (observarea naturii în anotimpul toamna și 

discuții legate de schimbări care apar toamna în natură), arte vizuale (tablouri realizate prin 

desen/pictură/compoziții cu frunze uscate).  

În ultima vreme, copiii consacră din ce în ce tot mai  puţin timp jocului, televizorul şi, în general, 

odihna pasivă  ia locul formelor de mișcare.Astfel apare sedentarismul în rândul copiilor.Dorinţa de 

mişcare, dinamismul -caracteristice copiilor- trebuie să devină instrumente în mâna  educatorilor, 

prin care să se acţioneze în sensul formării unor oameni sănătoşi, viguroşi, apţi din punct de vedere 

moral. 

        În îndeplinirea acestor deziderate imperios necesare în zilele noastre, alături de un regim corect 

de viaţă, odihnă şi de o educaţie sănătoasă, un rol important îl au activitățile școlare în aer liber. 

Pentru a putea observa mai bine efectele benefice ale acestora, să urmărim un grup de copii care se 

joacă într-un parc. Vom  observa că în 10 minute ei fac mai multe mişcări decât  execută în mod 

obişnuit într-o oră în clasă. Prin urmare, într-un interval scurt de timp, activitățile în aer liber îi ajută 

să contracareze efectele sedentarismului, satisfăcându-le totodată nevoia de mişcare.        

Majoritatea jocurilor solicită multilateral organismul; aceasta nu înseamnă că n-ar exista jocuri cu 

destinaţie precisă. Astfel, un copil care sare coarda îşi supune gleznele unui antrenament excelent. 

        Sintetizând  efectele jocului de mişcare putem  afirma că ele dezvoltă forţa , viteza, 

îndemânarea şi perseverenţa, desăvârşesc pregătirea fizică şi întăresc sănătatea, mențin treaz 

interesul copilului .  

Jocurile simple pot fi practicate oriunde și oricând. Iată câteva activităţi de joc care pot fi 

desfăşurate cu copiii clasei pregătitoare în  aer liber. 

        Aflaţi intr-o excursie în pădure, copiii repartizaţi pe două echipe se joacă „de-a v-aţi 

ascunselea”. Într-un loc colectiv, în aer liber, fiecare participant are libertatea de acţiune şi respectă 

regulile jocului. Aici, nu este vorba numai de mişcarea în aer liber, ci şi de dezvoltarea spiritului de 

fair-play, care este principiul de bază al tuturor jocurilor. 
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         Un alt exemplu, jocul de mişcare „Veveriţele şi vânătorii” pe care copiii îl îdrăgesc foarte 

mult, în care un copil (vânătorul) păzeşte un teren delimitat; ceilalţi intră prin toate părţile, apoi îl 

părăsesc în grabă. „Vânătorul” îi goneşte, încercând să prindă una din „veveriţe”. Ar fi o mulţime 

de jocuri: „Căruţa”; „Cursa vrăbiuţei sau cursa într-un picior”; „Apucarea şi ridicarea unui beţişor 

cu degetele picioarelor şi aruncarea lor”, etc. 

          Câţi îşi dau oare seama de faptul că încearcarea de a pătrunde într-un teritoriu apărat 

reprezintă un exerciţiul de curaj? În orice caz copiii nu sunt conştienţi de valenţele educative ale  

jocului. Prin astfel de jocuri li se dezvoltă diferitele trăsături ale personalităţii umane, acţiune 

imperceptibilă pentru cei antrenaţi în joc.  

          Trebuie subliniat însă faptul că în joc se manifestă nu  numai trăsături pozitive de caracter. 

Concomitent cu acestea se dezvăluie şi cele negative. Astfel, lipsa de interes coexistă cu egoismul, 

modestia cu orgoliul nemăsurat, onestitatea cu viclenia. Jocul în sine nu cultivă însuşiri negative, 

uneori însă le scoate la iveală şi le accentuează. 

          Printre principalele jocuri practicate în aer liber amintesc „Şotronul”, „Zarurile”, „Baba 

oarba”, De-a prinselea”, pe care copiii de toate vârstele le îndrăgesc . 

           Interesul copiilor pentru jocurile în aer liber este foarte mare la această vârstă. 

           Practicarea jocului în aer liber se împleteşte armonios cu factorii naturali de mediu de 

preocupările educaţionale ale omului din totdeauna. 

            Jocul organizat în mijlocul naturii, departe de praful srtăzilor este folosit ca un mijloc de 

dezvoltare fizică armonioasă. Copilul trebuie învăţat să-şi petreacă mult timp în aer, să se bucure de 

soare, lumină, apă.  

 Părintele medicinei, Hipocrate, arată că exerciţiile şi jocurile favorizează respiraţia, 

circulaţia, echilibrează activitatea sistemului nervos. 

         Jocurile se pot adapta în funcţie de mediu, bază materială şi anotimp. Ele se pot 

desfăşura pe perechi, în grupuri restrânse sau  lărgite. 

 Sunt incontestabile avantajele activităţii  în aer liber faţă de cea desfăşurată în interior.  

 Pe timp friguros, activitatea în aer liber se desfăşoară  dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiţii:  

 - temperatura aerului să nu coboare sub -10 grade 

 - să nu fie precipitaţii puternice (ploaie, ninsoare) 

 - să nu fie vânt puternic (viteza sub 5 metri / secundă) 

 - umiditatea aerului să fie cuprinsă între 35-65% 

 - să nu existe nebulozitate şi poluare a aerului. 
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 Poate cele mai plăcute şi mai distractive jocuri ale copiilor sunt cele din toiul iernii. Ele 

trebuie organizate astfel încât  să contribuie în cât mai mare măsură la dezvoltarea şi fortificarea 

organismului copiilor. 

             În acest sens aş exemplifica câteva  jocuri: „Aruncarea cu bulgări de zăpadă la distanţă- 

Cine aruncă mai departe”; „Aruncarea cu  bulgări la ţintă (în omul de zăpadă)”; „Urcare pe 

derdeluş, coborâre prin alunecare, în trei, prinşi de mâini”; etc. 

 Ar fi foarte benefic ca școlarii mici să fie deprinşi și cu apa. Ei  trebuie să fie învăţaţi să se 

mişte liber în ea. Înotul este folositor, el dezvoltă inima, plămânii, întăreşte musculatura şi căleşte 

organismul. 

 Putem concluziona spunănd că activitățile și jocurile în aer liber prezintă multiple avantaje 

pentru dezvoltarea copilului din clasa pregătitoare. Valorificând aceste avantaje copiii se vor 

transforma în tineri sănătoși atât fizic, cât și moral, capabili să facă față mai ușor provocărilor vieții. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A TINERILOR 
 

Prof.Dobre Marinela, Școala Gimnazială I.D.Sîrbu Petrila 
 

Orientarea școlară și profesională reprezintă ansamblul acțiunilor opționale și consultative 

realizate prin modalități pedagogice, generale și speciale, subordonate, din punctul de vedere al 

conținutului, dimensiunii tehnologice/aplicative a educației, iar din perspectiva metodologică 

activității de asistență psihopedagogică și socială a cadrelor didactice, elevilor și părinților, 

proiectată la nivelul sistemului de învățământ, în vederea unor opțiuni corecte școlare și 

profesionale care pe viitor îi poate ajuta să se orienteze nu numai în carieră, dar și în alegerile pe 

care le are de făcut.  
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Pe lângă rolurile generale ale unui consilier (consiliere individuală, consiliere de grup, 

training, consultanță și dezvoltare organizațională și formare), consilierul mai este pregătit să 

desfășoare activități de evaluare, asistență în carieră, plasament, orientare, mediere, prevenire a 

problemelor de dezvoltare.  

Principalii factori implicați și cu responsabilități în consiliere și orientare școlară și 

profesională sunt: școala, familia, unitățile economice, mass-media, alte instituții specializate. 

Acesta este strâns legată de alegerea, schimbarea sau evoluția profesiei. Ea se îmbină cu orientarea 

școlară atunci când se acordă elevilor care se îndreaptă spre o școală profesională, o școală de 

specialitate ( liceu tehnologic, liceu de muzică, liceu sportiv, liceu industrial) sau care doresc să 

urmeze o facultate. Aceasta se centrează pe alegerea optimă a profesiunii, pe valorificarea 

maximală a capacității persoanei prin calificare și profesionalizare, se realizează în liceu facultate, 

la locul de muncă. 

La nivelul școlii reformele învățământului care în esență au condos la întâlnirea între 

pregătirea teoretică și pregătirea practic-productivă au răspuns necesităților economico-sociale. În 

acest sens pentru a fi eficientă consilierea profesională trebuie să îndeplinească anumite condiții: 

-profesiunea trebuie înțeleasă și tratată ca un mod de viață și un rol social, care să ne placă 

ceea, ce facem, să fim mândrii de noi, nu numai o ocupație economică, care să mergem la muncă 

pentru a câștiga bani ca să putem să ne permitem traiul de zi cu zi; 

-modelul carierei trebuie privit din punct de vedere al psihologiei dezvoltării și nu al 

psihologiei diferețiale. Aceasta înseamnă că în evoluția subiectului educațional formarea și 

dezvoltarea sa este obiectivul principal și nu selecția acestuia pentru o anumită profesiune să fie 

complexă; 

-asumarea conceptului de carieră ca fiind nu ascensiunea pe plan social ci îmbinarea mai 

multor ocupații apropiate și integrarea lor unei cariere unice și plăcute; 

-principiul creativității trebuie să fie principiul coordonator superior al învățământului; 

-piatra unghiulară a adaptării și integrării socio-profesionale trebuie să fie relația complexă 

și dinamicaă între învățământ – practică și profesiune. 

Într-o piață a forței de muncă aflată în continuă mișcare există o presiune asupra valorilor 

salariaților și nu numai. În mediul competitiv al economiei de piață, managerii îi determină pe 

angajați să adere la valorile circumscrise carierei și în special la cele ale întreprinzătorilor. În 

economia de piață tot mai multe reguli, roluri și valori ale salariaților sunt puse sub semnul 

întrebării de celelalte seturi de valori ( ale întreprinzătorului și celui ce dorește să facă o carieră). 
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Faptul că orientarea școlară prezintă interes atât pentru individ cât și pentru stat și societate a 

făcut ca problema să fie examinată de-a lungul anilor atât sub aspectul său pedagogic, psihologic, 

social cât și sub cel umanitar. Este nevoie de depistarea aptitudinilor, de cunoașterea elevilor, de 

autocunoaștere, de îmbogățirea strategiilor de lucru și au apărut organizații și instituții care pot oferi 

o bază de date privitoare la mobilitatea profesiunilor, la cerere și ofertă, la perspectivele de 

dezvoltare a anumitor domenii de activitate. Introducerea pe scară largă a calculatoarelor în atâtea 

domenii profesionale a impus modificări în programele de pregătire pentru multe profesii, ceea ce a 

sporit interesul tinerilor pentru școlile sau secțiile cu astfel de profiluri.  

Informatica, tehnologiile moderne și apariția unor profesii noi au dus la modificarea 

conținutului mai multor obiecte de învățământ. Coordonatele științifice ale orientării școlare și 

profesionale trebuie să aibă în vedere următorii factori: copilul, cerințele social-economice inclusiv 

profesiile și școala. Problema aptitudinilor și a alegerii școlii și ulterior a profesiei a devenit o 

problemă educativă de larg interes. Mai ales în clasele terminale ale ciclurilor școlare munca 

diriginților a devenit un suport solid al orientării elevilor. Nu numai informațiile furnizate, ci, mai 

ales, contactul elevilor cu diverse sectoare de activitate joacă un rol esențial în consolidarea 

preferințelor profesionale care stau la baza opțiunilor tinerilor. 

Gimnaziul este perioada când se realizează procesul de preorientare profesională pentru ca 

la sfârșitul acestui ciclu elevul va intra într-un liceu, iar opțiunea sa trebuie să fie bine pregătită. 

Liceul este etapa de școlarizare în care interesele profesionale trebuie să dobândească cristalizarea 

necesară opțiunii pe care o vor face elevii și părinții la sfârșitul ei.  

Orientarea școlară și profesională reprezintă ansamblul acțiunilor opționale și consultative 

realizate prin modalități pedagogice, generale și speciale, subordonate, din punctul de vedere al 

conținutului, dimensiunii tehnologice/aplicative a educației, iar din perspectiva metodologică 

activității de asistență psihopedagogică și socială a cadrelor didactice, elevilor și părinților, 

proiectată la nivelul sistemului de învățământ, în vederea unor opțiuni corecte școlare și 

profesionale.  

Pe lângă rolurile generale ale unui consilier (consiliere individuală, consiliere de grup, 

training, consultanță și dezvoltare organizațională), consilierul școlar mai este pregătit să desfășoare 

activități de evaluare, asistență în carieră, plasament, prevenire a problemelor de dezvoltare. 

Principalii factori implicați și cu responsabilități în consiliere și orientare școlară și profesională 

sunt: școala, familia, unitățile economice, mass-media, alte instituții specializate. 

Școala joacă un rol esențial atât prin structurile sale, ciclurile și tipurile de programe, cât și 

prin diversitatea obiectelor de învățământ, a ariilor curriculare, a acțiunilor specifice de orientare 
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școlară și profesională. Familia exercită o influență puternică asupra opțiunilor școlare și 

profesionale atât prin transferul unor modele ale părinților către urmași, cât și prin proiecția unor 

ambiții, neâmpliniri către aceștia.  

Unitățile economice, prin parteneriatul cu instituțiile de formare a forței de muncă, devin un 

factor important în determinarea unor opțiuni profesionale atât prin propaganda pe care o fac 

produselor și producătorilor, cât și prin întâlniri ale elevilor cu specialiști, sponsorizări, burse oferite 

celor mai buni elevi sau studenți. Mass-media, prin programele sale educative, prin prezentarea 

diverselor tipuri de școli și specializări, se înscrie în ansamblul factorilor implicați în orientarea 

școlară și profesională.Instituțiile specializate cuprind: cabinetele și laboratoarele de orientare 

școlară și profesională. Cei doi agenți implicați direct în procesul de consiliere sunt cei doi factori 

umani: “consilierul” – ca specialist, și, respectiv, “clientul” (elevul, studentul, părinți).  

Alegerea profesiei reprezintă o expresie a personalității; inventarele de interes sunt inventare 

de personalitate; membrii aceluiași domeniu de activitate au personalități similare, precum și istorii 

similare ale dezvoltării personalității; indivizii unui grup vocațional, având personalități similare, 

vor răspunde, în multe situații și la multe probleme, în mod similar, punându-și amprenta asupra 

mediului de muncă, dându-i acestuia anumite caracteristici; satisfacția profesională, stabilitatea și 

realizarea în profesie depind de congruența dintre propria personalitate și mediul în care lucrează 

sau va lucra. 

Cariera profesională reprezintă o succesiune de poziții, activități și experiențe profesionale 

cu care o persoană se confruntă de-a lungul vieții sau de-a lungul experienței sale profesionale. 

Având în vedere dinamica existentă pe piața forței de muncă și schimbările accelerate care au loc în 

ultimul timp se pune un accent tot mai mare pe planificarea carierei profesionale și managementul 

acesteia atât la nivel de individ cât și la nivelul organizațiilor.  

Odată realizată planificarea carierei de către o persoană, experiențele pe care aceasta le-a 

avut în decursul timpului înseamnă mai mult decât o succesiune de slujbe privite izolat. Acestea 

sunt interconectate între ele, profesia devine legată de trecutul și viitorul profesional. Desfășurarea 

activității într-o anumită profesie înseamnă pregătirea, educația și munca efectivă, elemente 

prezente în cariera profesională a unei persoane.  

Procesul de consiliere și orientare profesională este împărțit în două: orientarea în carieră 

sau planificarea carierei și evoluția carierei. Primul aspect are în vedere procesul de evaluare în 

sine, identificarea intereselor, a punctelor forte și slabe pe care persoana în cauză le are și 

aptitudinile acesteia. Acest proces este un proces continuu ce implică o serie de schimbări și ajustări 

realizate în viața profesională a unei persoane și se întrepătrunde cu al doilea proces, evoluția 
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carierei. Evoluția carierei reprezintă o succesiune de poziții și activități, acest proces este influențat 

în mod direct de situația existentă pe piața forței de muncă, de joburile disponibile, provocările și 

schimbările care apar în decursul timpului. 
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VALENŢE EDUCATIVE ALE EDUCAŢIEI NONFORMALE 
 

Prof. înv. primar Ardelean Catarina -  Şcoala Gimnazială „I.G.Duca” Petroşani 
 

Educaţia este considerată un fenomen social, întrucȃt conservă şi transmite experienţa de 

cunoaştere teoretică şi practică, valorile culturii şi civilizaţiei de la o generaţie la alta. În cursul 

existenţei sale, fiecare persoană este supusă unor influenţe educative multiple, care pot acţiona 

concomitent, succesiv sau complementar, în forme variate. Unele acţionează spontan, incidental, 

altele au un caracter organizat, sistematizat, provenite din partea şcolii sau a altor instituţii 

extraşcolare. În strȃnsă legatură cu ideea potrivit căreia învăţământul (educaţia şcolară ) trebuie 

privit în perspectiva educaţiei permanente, s-au conturat conceptele de educaţie formală 

(instituţionalizată), educaţie nonformală (extraşcolară) şi educaţie informală (difuză). 

Tot mai multe metode de educaţie nonformală încep să apară şi în sistemul educaţional 

românesc. Importate din Occident, acestea au fost gândite în încercarea de a-i ajuta pe copii să 

înveţe mai repede şi mai bine, lucruri mai utile decât se poate învăţa prin metoda tradiţională de 

predare. Învăţarea nonformală se face prin joacă, într-o atmosferă prietenoasă şi plină de energie,  se 

realizează fără stres şi nu există constrângeri, chiar dacă elevii sunt evaluaţi. 

http://nutolera.com/2010/01/consiliere-si-orientare-scolara-si-profesionala/
http://www.snspa.ro/p/centrul-de-consiliere-si-orientare-profesionala
http://nutolera.com/2010/01/consiliere-si-orientare-scolara-si-profesionala/
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Educaţia nonformală este cea mai durabilă pentru că se face doar în conformitate cu 

dorinţele copilului, la iniţiativa lui şi dezvoltă imaginaţia, creativitatea, spontaneitatea dar şi 

aptitudinile academice. 

 Efectele educaţiei nonformale sunt cele mai de lungă durată fiindcă informaţia este reţinută 

fără stres şi printr-o metodă distractivă pentru copil, spun specialiştii. Deşi în curricula 

preuniversitară încep să apară materii precum "Joc şi mişcare", odată cu introducerea noilor 

programe şcolare din învăţământul primar, în realitate, sistemul mai are de "învăţat" cum să "predea 

nonformal".  

 Unii psihologi susţin că educaţia formală trebuie îmbinată cu cea nonformală pentru a le 

asigura copiilor un aport echilibrat de informaţie. Educaţia nonformală, spun ei, se pretează la 

anumite discipline, dar nu este bine să fie predominantă, ci combinată cu metoda formală. Educaţia 

nonformală este foarte bună, în special pentru copiii de vârste mai mici, dar profesorii nu trebuie să 

uite de ea nici la clasele mai mari.  

În ceea ce priveşte sistemul de stat din ţara noastră, există încercări, cel puţin la nivel de 

programă, de a combina cele două tipuri de educaţie, prin introducerea de materii precum "Joc şi 

mişcare". Educaţia nonformală este mai apropiată de psihologia copiilor. În învăţământul primar, 

odată cu introducerea noilor programe avem materii care se predau nonformal, însă la gimnaziu, 

disciplinele nu sunt încă adaptate, nu toţi profesorii s-au obişnuit cu aceste schimbări şi nu 

întotdeauna se aplică teoria şi în practică. 

 Zidului de necomunicare dintre părinți și copii, dintre profesori și elevi, dintre elevi, lipsa de 

coerență în ceea ce privește viitorul,  accentuarea deosebirilor dintre oameni (nu au aceleași 

interese, valori, gusturi, apare competiția, dispar compasiunea și întrajutorarea), toate acestea au 

condus la destabilizarea sistemului şcolar romȃnesc. 

 Întrucât rolul familiei în educarea propriilor copii a scăzut vertiginos, acestea trebuie 

stimulate să o facă, chiar să se implice mai mult în activitățile școlare, unității de învățământ 

revenindu-i rolul de a crea acel sentiment al apartenenței la grup prin crearea unor activități 

specifice, care să evidențieze atât rolul elevului, cât și pe cel al clasei ca sintalitate. 

 Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care 

se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip 

modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor 

obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta. Utilă ar fi respectarea unor reguli și 

principii pentru a desfășura activități nonformale de calitate. Acestea au la bază competențele și 

conținuturile educației formale și oferă diverse posibilități de aplicare a cunoștințelor dobândite în 
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cadrul educației oficiale. Nu exclud efortul elevilor și sunt atractive datorită formelor lor variate 

(cercuri de lectură, sportive, cultural-științifice, întâlniri cu scriitori, cluburi de știință, serbări 

școlare, drumeții, excursii, tabere, expediții, școala de weekend, concursuri, vizionări de spectacole, 

vizite la muzee, biblioteci etc.). De regulă, activitățile au loc în școală și sunt constituite din cercuri 

pe discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, competiții culturale/sportive, sesiuni de 

comunicări științifice, comemorări sau festivități, olimpiade etc. Au caracter formativ-educativ, sunt 

facultative sau opționale, cunosc modalități diferite de finanțare, nu presupun acordarea de note și 

evaluarea riguroasă, promovează munca în echipă, presupun un demers cross-/ trans-

/interdisciplinar, sunt dirijate de personal specializat, aflat în strânsă legătură cu părinții, elevii, 

organizațiile socioculturale sau politice. Conținutul este organizat pe arii de interes, nu pe ani de 

studiu sau pe discipline academice. 

 Valențele educative ale activităților nonformale reliefează relația mai destinsă, mai apropiată 

dintre educator și educat. Chiar dacă profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se pot 

manifesta spontan și liber. Adultul nu își impune punctual de vedere, cel mult sugerează, 

cooperează și îi sprijină să devină buni organizatori ai propriei activități; în prim-plan se află 

educabilul, în plan secund rămânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul să își poată valorifica 

abilitățile organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilității. Paleta de 

strategii didactice variate oferă elevului șansa de a acumula experiențe de viață prin contactul 

nemijlocit cu oamenii, cu fenomenele de cultură materială și spirituală. Educatul devine resursă, 

producător, lider de opinie, cu alte cuvinte, participant activ la propria învățare. 

 În vederea creșterii interesului școlarilor pentru cunoaștere și a dezvoltării unor trăiri 

emoționale autentice, activitățile nonformale trebuie să țină cont de interesele, înclinațiile, 

preocupările, preferințele elevilor. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, activitățile 

nonformale, ca și cele formale, se adaptează cerințelor individuale ale elevilor, potențialului 

acestora. 

Nu putem nega valențele psihologice ale educației nonformale: individul se adaptează mai 

ușor cerințelor ulterioare ale societății, observându-se schimbări la nivelul vieții de familie, a pieței 

forței de muncă, a comunității, a societății multiculturale și a globalizării. 

Școala din zilele noastre nu poate ignora experiențele acumulate de elevi în cadrul acestor 

activități. Ca și educația formală, cea nonformală urmărește formarea unor comportamente propice 

învățării continue, chiar și prin mijloace proprii, achiziționarea unui volum de informații și 
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transferarea lui în diverse domenii ale cunoașterii, dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea 

experiențelor pozitive. 

 "Dacă staţi să vă gândiţi, copiii care încep şcoala acum, vor ieşi la pensie după 2060. Nimeni 

nu are nicio idee cum va arăta lumea peste cinci ani, darămite peste zeci de ani de acum încolo. Cu 

toate acestea, noi trebuie să-i pregătim pe copii pentru un viitor imprevizibil. Cu toţii suntem de 

acord că elevii au talent pentru inovare. Eu cred că toţi copiii sunt foarte talentaţi şi că noi, prin 

sistemul de educaţie formală, ajungem să le distrugem talentul înnăscut. Din punctul meu de vedere, 

creativitatea este la fel de importantă ca alfabetizarea, în educaţie, şi ar trebui să o tratăm cu egală 

importanţă", a spus Ken Robinson în „De ce educaţia formală ucide creativitatea”. 

Există programe de învăţare nonformală pentru dezvoltare personală pentru adolescenţi, spre 

exemplu "Excepţionalii",  realizat pentru liceenii de claselele a X-a şi a XI-a. "Excepţionalii” sunt 

tinerii cu performanţe deosebite, iar prin acestea se înţeleg nu doar reuşitele şcolare şi olimpice, ci şi  

cele ce ţin de sport, antreprenoriat, artă, voluntariat, proiecte sociale, educaţionale etc. Sunt 

pasionaţi de ceea ce fac şi au rezultate foarte bune într-un anumit domeniu, implicându-se cu 

entuziasm în proiecte extra-şcolare. Ei nu învaţă doar pentru diplome, note sau de dragul de a avea 

o ocupaţie, ci pentru că se simt motivaţi de pasiunea lor şi vor să-şi găsească propriul drum în viaţă. 

Vor să afle cât mai multe despre domeniul care îi pasionează, le plac provocările şi sunt curioşi, iar 

rezolvarea situaţiilor dificile le stimulează inteligenţa şi ambiţia". 

 

Bibliografie: 

Creţu D., „Psihopedagogie - Elemente de formare a profesorilor”, Editura Imago, Sibiu 1999  

Cucoş C., „Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi 2002  

Jinga I., Istrate E., „Manual de pedagogie”, Editura All, Bucureşti 2006  

S. Cristea, Dicționar de pedagogie, EDP RA, Bucureşti 1998 

Văideanu G., „Educația la frontiera dintre milenii”, Ed Politica, Bucureşti 1988 

 

 

 

 

 

 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

224 

 

                     COMPETIŢIA   LICEUL ANULUI   “TEEN FEST”  
 

Prof.  Lalu Petronela-Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan 
 

 

Competiţia anului 2012 a fost una  in care liceele din parte de vest a  ţării au  participat insă 

doar unul singur a fost câştigator. Această competiţie a cuprins mai multe probe şi anume   proba de 

cultură generală , proba sportivă care a fost foarte amplă si dificilă , proba canto muzica uşoara, 

proba dansului popular si  dansul majoretelor. Fiecare probă a durat cel puţin  30 minute , elevii 

fiind foarte  ambiţioşi şi foarte incantaţi de un  numit premiu  dar mai ales de titlul Liceul anului 

TEEN FEST , au muncit  din greu,  s-au pregatit cu seriozitate  pentru fiecare probă . 

      Prima competiţie a fost  zonală şi anume intre liceele din Valea Jiului unde Colegiul Tehnic 

Mihai Viteazu Vulcan a reusit sa se claseze pe locul I,  apoi a urmat  faza  pe judeţ unde aceelaşi 

Colegiu a ieşit pe primul loc iar in cele din urmă marea finală s-a susţinut in oraşul Arad,   aici  

competiţia a fost intre cele trei licee şi anume un liceu din Arad , unul din Oradea si  Colegiul 

Tehnic Mihai Viteazu Vulcan. 

          Ne-am deplasat in oraşul Arad  cu un numar de 50 de elevi si 10 cadre didactice, aici 

competiţia a fost una acerbă  cu bucurii dar si cu tristeţe,  după  fiecare probă castigată răsuna sala 

de bucurie insă după o probă pierdută elevii se incurajau şi luptau fără să se gândească  la eşec.       

         Proba dansului popular a fost  reprezentativă Vaii Jiului , la   această  probă elevii au fost 

foarte ambiţioşi şi au invăţat cu greu dansul  dar după ore in şir de repetiţii elevii au reuşit să  ducă 

la bun sfârşit proba dansului popular. 

     Proba sportivă a constat in mai multe jocuri  de minge, alergare, aruncare cu mingea la coş , 

sărituri etc , aici sportivii noştrii au fost  foarte bine pregătiţi şi toate jocurile din cadrul probei 

sportive ne-au adus doar rezultate bune. 

 Proba majoretelor a constat intr-un dans modern unde elevele   ce se pregateau individual la dans 

au reuşit sa realizeze impreună  paşii de dans care să le conducă spre success. 

Proba de muzică a constat intr-o probă de canto muzică uşoară la care au participat doi dintre cei 

mai buni elevi din Vulcan care de mici s-au pregătit şi au participat la diferite festivaluri,  avănd 

experienţa  concursurilor  , au reuşit să  câştige probă după  probă. 

Proba de cultură  generală  ne-a adus in cele din urmă  pe primul loc,  elevii au ştiut şi au inteles ca 

trebuie sa fie foarte atenţi ca punctajul lor sa ne urce pe podium.   In aceelasi an  2012 a luat fiinţa şi 

Imnul Colegiului Tehnic Mihai Viteaz u care si astazi  este ascultat la fiecare festivitate, acest imn 

fiind scris tot de elevii  şcolii noastre. 
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         Aceasta competiţie a fost una extrem de plăcută deoarece elevii  au fost    dornici de a invaţa   

lucruri noi , de a intra intr-o  competiţie  şi mai ales de a câştiga, ceea  ce s-a  intâmplat  la Arad,  

Liceul  anului  TEEN FEST fiind  caştigat de catre  elevii de la Colegiul Tehnic Mihai Viteazu 

Vulcan . Am facut parte din această  competiţie alături de elevii noştrii  

    

 

 

 

Managementul activităților în aer liber A ÎNCEPUT GRĂDINIȚA! JOCUL ÎN 

AER LIBER CONTINUĂ! 
 

Profesor LICĂU MAGDALENA GRĂDINIȚA „SAMARITEANUL” PETROȘANI 
 

 La fiecare început de an școlar, copiii se despart cu greu de vacanța mare și pornesc cu greu 

spre grădiniță sau spre școală. Trezirea de dimineață și rutina zilnică pentru integrarea școlară sunt 

adesea detestate de către copii. Părinții au dificultăți în pregătirea copiilor pentru activitățile școlare 

iar cadrele didactice se confruntă cu absenteism sau cu întârzieri ale copiilor zi de zi. Mai mult, 

plictiseala și lipsa de entuziasm își pun imediat amprenta pe copii, la orice vârstă.  

 Integrarea copiilor de vârstă mică în colectivitate nu este deloc ușoară. Uneori ea se 

prelungește câteva săptămâni sau luni. Teama copiilor că vor rămâne singuri la grădiniță, fără mama 

sau altcineva din familia lui cu care e obișnuit, provoacă deseori stres și neliniște la copii. Aceștia 

plâng și transmit colegilor, fără să vrea, aceeași stare de teamă, neliniște și nesiguranță. Și așa 

începe anul școlar: cu lacrimi, frică și durerea sufletească marcată de despărțirea temporară față de 

părinți. 

 Ținând cont de toate aceste aspecte, am dorit să vin în sprijinul copiilor și al părinților și de 

ce nu, în sprijinul cadrelor didactice din unitatea în care îmi desfășor activitatea. Așadar, am propus 

conducerii, la început de an școlar, o săptămână de acomodare diferită de toate celelalte de până 

acum. Ideea a fost aprobată de către conducerea grădiniței și acceptată de către tot colectivul 

grădiniței. Ea s-a dovedit a fi foarte eficientă nu numai pentru copii și pentru familiile acestora ci și 

pentru cadrele didactice tinere și fără prea multă experiență ( în acomodarea cu unitatea de 

învățământ, cu noul colectiv, în lucrul cu preșcolarii, în cunoașterea familiilor cu care vor lucra și în 

observarea copiilor). 
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 Am plecat de la ideea că, la început de an școlar, copiii sunt obișnuiți cu jocul în aer liber și 

își doresc cât mai mult să se joace afară, nu în clasele închise și umbroase, își doresc prezența 

părinților și până când reușesc să-și cunoască educatoarele, au nevoie de siguranța că cineva care îi 

iubește este cu ei mereu. Ce a urmat a fost o surpriză plăcută pentru toți partenerii din procesul 

educației, dar cei mai favorizați au fost copiii. Ținând cont de faptul că ei trebuie să fie primii 

beneficiari ai actului educativ, consider că activitatea propusă și-a atins scopul cu succes. Voi 

prezenta pe scurt cum s-a desfășurat această săptămână de acomodare și care au fost activitățile 

zilnice ale copiilor. 

 

SCOP: Integrarea ușoară a copiilor în colectivitate, la început de an școlar. 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr

. crt. 

Ziua Activitatea Ora Locul de 

desfășurare 

1. LUNI Festivitatea de deschidere a anului școlar 11-12 Curtea 

grădiniței 

2. MARȚI Jocuri de mișcare cu „Clown-ul vesel” 10-12 Curtea 

grădiniței 

3. MIERC

URI 

Jocuri în aer liber / desene pe asfalt 10-12 Curtea 

grădiniței 

4. JOI Jocuri muzicale cu mișcare 10-12 Curtea 

grădiniței 

5. VINERI O plimbare cu Zâna Toamna 10-12 Împrejurimile 

grădiniței 

PAȘI DE LUCRU: 

1. Stabilirea rolurilor și responsabilităților (cadre didactice, alte persoane implicate); 

2. Stabilirea materialelor existente în grădiniță și a celor care trebuie aduse de către părinți; 

3. Stabilirea locului de desfășurare a fiecărei activități în parte; 

4. Informarea părinților despre modul în care se va desfășura activitatea din timpul săptămânii 

 informații verbale (în cadrul festivității de deschidere a anului școlar); 

 scrisori informative cu programul săptămânii, materialele care trebuie aduse 

zilnic pentru activitate, locul desfășurării activității; 
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 persoanele care răspund de activitate (cui se adresează pentru informații 

suplimentare); 

5. Pregătirea materialelor pentru activitatea zilnică (inclusiv a recompenselor pe care le vor primi 

copiii zilnic: bricolaje, reviste, dulciuri, fructe etc); 

6. Evaluarea activității zilnice; 

7. Remedierea eventualelor disfuncționalități. 

 

NOUTĂȚILE SĂPTĂMÂNII 

 

 Copiii nu vor intra în sălile de grupă în prima săptămână de activitate (pentru a facilita 

activităție în aer liber);  

 În săptămâna de acomodare copiii vor sta la grădiniță doar câte două ore (pentru a evita 

suprasolicitarea și stresul copiilor); 

 În fiecare zi copiii vor veni la grădiniță însoțiți de un părinte sau alt membru matur al 

familiei, care va participa la toate activitățile alături de copil (pentru acomodarea ușoară a 

copilului); 

 În fiecare zi, copiii vor avea activități comune (pentru familiarizarea cu copiii din grădiniță 

și cu cadrele din grădiniță) dar și activități de grup sau individuale (pentru cultivarea 

încrederii în sine și pentru dezvoltarea spiritului de apartenență la grup); 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. 

crt. 

ZIUA / 

ACTIVITATEA 

ETAPE MATERIALE RESPONSABIL 

1. LUNI  / 

Festivitatea de 

începere a noului 

an școlar 

 

- Cuvânt de deschidere - 

director 

- Prezentarea grupelor 

(simbolurilor grupei, a 

educatoarei) și a copiilor din 

fiecare grupă; 

- Oferirea unor stimulente 

reprezentative copiilor (fiind 

toamnă, ne-am gândit că un măr 

 

 

 

 

- simbolurile 

grupelor; 

- stimulente 

pentru copii (măr 

cu însemnul 

 

 

 

 

Directorul 

 

 

 

Colectivul 
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este binevenit și în măr am înfipt 

un simbol al grupei din care va 

face parte copilul); 

- Informarea părinților despre 

modul în care se va desfășura 

activitatea din timpul săptămânii 

(verbal și în scris); 

- Timp de discuții cu părinții 

și copiii, fotografii etc. 

grupei); 

- scrisori infor-

mative pentru 

părinți; 

grădiniței 

2. MARȚI / 

Jocuri de mișcare 

cu „Clown-ul 

vesel” 

 

- Clown-ul vesel apare în 

curtea grădiniței și preia toți copiii 

pentru a-i duce în locurile de joacă 

amenajate; 

- Au loc mai multe jocuri, 

repartizate pe sectoare: Joc cu 

cercuri, Joc - concurs cu triciclete 

și trotinete, joc cu mingi 

(jonglerii); 

- Clown-ul împarte fiecărui 

copil, la intrarea în joc, câte 5 

bilete. Părinții trebuie să 

„plătească” un bilet pentru fiecare 

tură de joc a copilului. Când 

biletele s-au epuizat, copiii trec la 

alt sector. După ce copiii au trecut 

pe la fiecare sector și au consumat 

toate biletele de joc, își iau la 

revedere de la clown, de la 

educatoare și colegi și pleacă 

acasă. 

 

- echipament 

pentru clown: 

costum complet, 

bilete colorate 

diferit pentru 

fiecare sector de 

joc, baloane 

colorate (pentru 

recompense); 

- triciclete, tro-

tinete, jaloane, 

cercuri de lemn 

mici și mari, 

scaune, mingi mici 

pentru jonglerii. 

 

 

 

 

 

 

Toate 

educatoarele 

 

Părinții 

copiilor 

 

3. MIERCURI / 

Jocuri în aer liber 

/ desene pe asfalt 

- La sosire copiii desenează pe 

asfalt (amintiri din vacanță); 

- Toți copiii care au reușit să 

 

 

- cretă colorată, 
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 deseneze pe asfalt sunt 

recompensați cu o revistă pentru 

copii (revista informativă a 

grădiniței); 

- Are loc separarea copiilor pe 

grupe (fiecare copil la grupa în 

care este înscris), pentru a începe 

jocul pe echipe; 

- Se vor desfășura cu copiii 

două jocuri cu mingi: „Popice” și 

„Mingea la sac!”. Câștigătorii sunt 

recompensați cu dulciuri. 

popice, mingi, 

saci, revista infor-

mativă a grădi-

niței, dulciuri 

 

Toate educa-

toarele 

 

 

Conducerea 

grădiniței 

4. JOI / 

Jocuri 

muzicale cu 

mișcare 

- Copiii aduc de acasă eșarfe 

colorate pe care le vor folosi la 

jocurile muzicale; 

- Educatoarele vor conduce  

copiii și părinții în mai multe 

jocuri în cerc: jocuri cu eșarfe, 

jocuri ritmice și jocuri muzicale cu 

mișcare; 

- În a doua etapă a activității, se 

vor desfășura jocuri de mișcare pe 

echipe: părinții cu părinții și copiii 

cu copiii. Părinții formează un 

tunel ținând mâinile ridicate, în 

perechi, pentru a permite copiilor 

să treacă prin tunel în timpul 

jocului muzical „Trenulețul 

muzical”, „Podul de piatră”; 

- La finalul jocului, după ce au 

ieșit din „tunel”, copiii primesc un 

bricolaj cu care vor merge acasă. 

 

 

 

 

- eșarfe, 

casetofon, bricolaj 

inimioară cu 

mesaj; 

 

 

 

 

Toate 

educatoarele 

5. VINERI /  - Zâna Toamna apare în fața   
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O plimbare cu 

Zâna Toamna 

copiilor ca să-i salute. Ea aduce un 

coș mare, gol pe care vrea să-l 

umple cu comori. Propune copiilor 

să meargă cu ea într-o plimbare 

împrejurul grădiniței, ca să-i arate 

locurile cele mai importante și să 

descopere împreună comorile 

locului: plante, pietre interesante, 

clădiri, locuri etc. 

- Educatoarele, deghizate în 

personajele care reprezintă grupa, 

vor aștepta copiii însoțiți de Zâna 

Toamna în anumite locuri: 

„Buburuza” într-o poieniță din fața 

blocurilor în apropierea grădiniței, 

„Veverița” într-un copac de lângă 

brutăria din apropiere iar „Peștele” 

la spălătoria auto de lângă 

grădiniță. 

- Părinții parcurg traseul 

împreună cu copiii și îi ajută să 

descopere comori naturale pe care 

le duc în coșul Toamnei; 

- La întâlnirea cu educatoarele, 

copiii vor preciza locul de 

întâlnire, obiectivul principal pe 

care trebuie sa-l rețină și vor fi 

recompensați de către educatoare 

cu dulciuri. Se va continua drumul 

spre alt obiectiv, până la 

întoarcerea în grădiniță; 

- Copiii o ajută pe Zâna 

Toamna să decoreze un colț din 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- costumații 

specifice grupelor 

din care fac parte 

copiii, costumație 

pentru Zâna 

Toamna, coșul 

Zânei Toamna, 

binoclu pentru 

fiecare copil, 

dulciuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate 

educatoarele 

 

 

 

Conducerea 

grădiniței 
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grădiniță cu „comorile” pe care le-

au cules împreună. 

 

FEED-BACK 

 copiii și părinții au fost mulțumiți pentru că au participat împreună la activități, s-au 

distrat, s-au încurajat reciproc; 

 cadrele didactice au avut un început de an liniștit, fără prea multe momente 

tensionate. 

 

ANEXĂ - IMAGINI DIN TIMPUL ACTIVITĂȚILOR 

 

LUNI  / Festivitatea de începere a noului an școlar 

MARȚI / Jocuri de mișcare cu „Clown-ul vesel” 

MIERCURI  /  Jocuri în aer liber / desene pe asfal 

JOI / Jocuri muzicale cu mișcare 

VINERI / O plimbare cu Zâna Toamna 

     

    

 

 

 

 PROIECT EDUCATIV -REACȚII CORECTE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ 
 

prof. Hoduţ Florentina, C.T. „Traian Vuia” Oradea 
 

În anul trecut şcolar am coordonat un proiect educativ care s-a încadrat în domeniul 

civic/educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă, PSI. 

Acest proiect a fost implementat cu scopul de a contribui la educarea elevilor şi a 

comunităţii, utilizând modalităţi interactive privind managementul riscului. Cutremurele, 

inundaţiile, alunecările de teren sunt exemple de fenomene naturale care se pot produce în orice 

moment. 
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Colaborarea permanentă în cadrul comunităţii poate contribui la reducerea impactului 

dezastrelor, iar elevii au un rol important în acest proces. Prin realizarea acestui proiect am dorit să 

promovăm educarea privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi modul de prevenire şi 

comportare în situaţii de urgenţă, atât în familie, cât şi la şcoală.  

La finalul proiectului elevii urmând să adopte un comportament corect în caz de incendiu 

sau în diferite situaţii de urgenţă. 

Scopul proiectului a constituit formarea unui comportament adecvat în cazul producerii 

situaţiilor de urgenţă, atât în cazul elevilor, cât şi al cadrelor didactice. 

Obiective proiectului au fost:  

o cunoaşterea principalelor tipuri de riscuri, a formelor de manifestare a acestora, precum 

şi a  terminologiei specifice; 

o formarea şi perfecţionarea unor atitudini şi comportamente responsabile în situaţii de 

urgenţă; 

o dezvoltarea capacităţii de a folosi cunoştinţele dobândite, din domeniul situaţiilor de 

urgenţă, pentru reglarea şi influenţarea comportamentului propriu şi de grup, dezvoltarea spiritului 

de solidaritate. 

Grupul  ţintă a fost constituit din 200 de elevi ai şcolilor implicate,  cadre didactice, 

comunitatea locală. 

Proiectul s-a desfăşurat pe o periadă de patru luni. 

S-au încheiat protocoale de parteneriat cu 6 şcoli din judeţ. 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au fost: 

 o vizită la ISU Crişana 

 un concurs de desene cu tematica de prevenţie PSI 

 o simulare în caz de cutremur 

 prezentare ppt a indicatoarelor PSI şi semnificaţia lor 

 un concurs de de ppt-uri cu tematica de prevenţie PSI 

 o excursie 

La finalul activităţilor elevii participanţi au completat chestionare de satisfacţie. În urma 

analizei acestor chestionare am putut constata că activităţile din cadrul proiectului au fost 

interesante şi i-au ajutat pe elevi să-şi formeze un comportament responsabil şi să-şi dezvolte 

spiritul de solidaritate în cazul apariţiei unor evenimente de risc. 

Având în vedere faptul că proiectul a avut un impact pozitiv în rândul şcolilor participante 

vom implementa acest proiect la nivel judeţean şi în următorii ani şcolari.  
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NOILE EDUCAȚII ÎN MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR FORMALE ȘI 

NONFORMALE  
 

Prof. înv. primar  Ştefan Natalia Daniela  Şcoala Gimnazială I.D.Sîrbu Petrila – 

Hunedoara 
 

Cerinţele dezvoltării lumii contemporane aduc în atenţia noastră, ca dascăli, noile educaţii, 

ca obiective şi noi tipuri de conţinuturi generate de problematica actuală.  

Educaţia ecologică, educaţia pentru sănătate, educaţia demografică, educaţia pentru pace, 

educaţia pentru participare şi democraţie, educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, educaţia pentru 

comunicare şi mass-media, educaţia economică şi casnică modernă, educaţia interculturală, educaţia 

privind drepturile fundamentale ale omului, educaţia pentru timp liber sunt răspunsuri la provocările 

societăţii iar, lista acestora este deschisă, iar continutul lor în îmbogăţire şi restructurare. 

Activităţile extraşcolare vin în sprijinul implementării noilor educaţii. Acest lucru se poate 

realiza prin concretizarea parteneriatelor educaţionale cu familia, comunitatea, instituţii de cultură şi 

artă, care favorizează o educaţie eficientă şi completă pentru individ şi pentru societate. Şcoala, 

pentru rezolvarea multiplelor probleme pe care le ridică formele de educaţie în societatea 

contemporană, trebuie să-şi evalueze permanent nevoile. În anul 2000, UNESCO a elaborat 

Pachetul de resurse pentru profesori, care propune realizarea unei şcoli eficiente în care toţi elevii 

să înveţe şi să fie valorizaţi, respectând următoarele coordonate: 

Profesorii trebuie să fie interesaţi ca toţi elevii să înveţe astfel: profesorii trebuie să îşi 

cunoască foarte bine fiecare elev, elevii trebuie ajutaţi să înţeleagă ceea ce încearcă să înveţe, 

activităţile trebuie să fie astfel organizate încât elevii să fie permanent ocupaţi. Profesorii eficienţi 

ajută elevii dacă: accentuează scopul învăţării, oferă diversitate şi opţiuni variate elevilor, sunt 

refelexivi şi se sprijină pe evaluarea prin mijloace variate a activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare, utilizează flexibil resursele din şcoală dar şi resursele comunităţii, colaborează cu toţi 

colegii şi agenţii educativi. (Trif, L., pag.300). Pentru realizarea acestor deziderate, pentru 

eficientizarea managementului clasei de elevi şi pentru alegerea tipurilor de parteneriate care sunt 

mai eficiente pentru elevii clasei mele, am aplicat chestionare elevilor, părinţilor şi colegilor cu 

privire la implicarea în activităţi şcolare şi extraşcolare, realizarea de parteneriate, oportunitatea 

realizării de parteneriate pentru implementarea noilor educaţii (care dintre noile educaţii consideraţi 

că s-ar potrivi ca suport pentru un parteneriat, dacă cred că noile educaţii vor reuşi să se impună ca 

discipline cu caracter permanent, ce conexiuni se pot stabili între diferitele tipuri de educaţii, etc.). 
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Chestionarele aplicate elevilor au relevat următoarele aspecte: 100% din elevi au participat la 

activităţi extraşcolare ; cele mai interesante li s-au părut (în ordinea preferinţelor): Ziua Pământului, 

corespondenţa cu colegii din Franţa, activităţi referitoare la drepturile copilului, activităţile în 

colaborare cu poliţia, recondiţionarea de cărţi la bibliotecă, schimbul de experienţă cu colegii de la 

alte şcoli, expoziţiile, etc; elevii chestionaţi au participat la toate activităţile din cadrul 

parteneriatelor enumerate; toate li s-au părut interesante şi folositoare; toate ar trebui continuate în 

anii şcolari următori; ca propuneri pentru activităţi extraşcolare au menţionat excursii, drumeţii, 

activităţi de ecologizare şi plantare de puieţi, organizarea Zilei Clasei, realizarea de scenete, editarea 

unei reviste a clasei, realizarea unei culegeri cu poezii create de elevii clasei, etc.  

Din chestionarele aplicate colegilor am constatat următoarele: ca suport pentru un parteneriat al 

clasei au fost menţionate, în special, educaţia ecologică, educaţia privind drepturile omului, 

respectiv, copilului, educaţia pentru timp liber, educaţia interculturală, pentru democraţie, 

economică şi casnică modernă; motivaţia pentru aceste alegeri se referă la necesitatea educării 

elevilor din punct de vedere ecologic pentru a putea lua atitudine privind distrugerea mediului 

înconjurător, cunoaşterea drepturilor copilului, excluderea discriminării, lărgirea orizontului cultural 

şi dezvoltarea personalităţii prin educaţia pentru timp liber, formarea capacităţii de autoorganizare 

şi crearea unui stil de viaţă sănătos, corect, civilizat, valorificarea capacităţilor intelectuale, 

creatoare, a spiritului novator, refacerea organismului după orele de activitate la şcoală şi pregătirea 

lui pentru noi eforturi, crearea climatului optim de viaţă prin delectare şi amuzament, cunoaşterea şi 

respectarea unor reguli elementare de comportare la şcoală, acasă, pe stradă, respectarea regulilor de 

circulaţie pentru evitarea accidentelor, etc; ca discipline cu caracter permenent,cuprinse în planul 

cadru de învăţământ, cei chestionaţi cred că nu vor reuşi să se impună, dar unele vor fi cuprinse la şi 

capitole sau unităţi de învăţare în cadrul disciplinelor deja existente (ştiinţe, educaţie civică, 

educaţie fizică, tehnologii, arte); cele mai multe se vor impune însă ca discipline opţionale; 

activităţile extraşcolare sunt cele care pot promova cel mai eficient noile educaţii în rândul elevilor, 

libertatea de alegere a temei activităţii este mai mare, elevii o percep ca pe o activitate aleasă de ei 

şi nu impusă de programa şcolară, impactul este pozitiv, elevii învaţă prin joc, contribuţia lor 

personală este mai evidentă; conexiuni între diferitele tipuri de educaţii noi au fost stabilite între 

educaţia ecologică, relativă la mediu şi educaţia pentru timpul liber, educaţia pentru sănătate şi cea 

economică şi casnică modernă, educaţia pentru schimbare şi democraţie cu cea pentru drepturile 

omului, etc,; au fost enumerate ca parteneriate pentru realizarea noilor educaţii: parteneriatul şcoală-

familie, parteneriatele cu asociaţii şi fundaţii, cu biserica, cu instituţii de cultură, etc. 
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Deci, concluzia finală care se impune în urma aplicării chestionarelor şi a observaţiei directe 

este aceea că parteneriatele educaţionale favorizează educarea complexă şi completă e elevilor, 

noile educaţii se impun tot mai mult pe plan instructiv-educativ, sarcina noastră ca manageri ai 

clasei sau grupului de elevi este aceea de a aceea de a găsi cele mai eficiente căi pentru a interesa 

elevii şi pentru a asigura succesul parteneriatelor. 

Pentru realizarea acestor obiective, ca manageri trebuie să ţinem cont de câteva aspecte care ţin 

de (Joiţa, E; p.217-225) : managementul schimbării, managementul comportamentului eficace, 

managementul proiectării, managementul organizării activităţii, managementul influenţării, 

motivării, mangementul comunicării, managementul relaţiilor, managementul stresului şi 

managemetul evaluării. 
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               ACTIVITĂŢI DE TIP OUTDOOR IN ŞCOALĂ  
 

Prof. inv. Primar NEMETH ILDIKO Școala Gimnazială ,,I.G.DUCA,, Petrosani 
 

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe 

din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ formal. 

Există numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor, însă pentru a da o definiţie 

simplă şi pe înţelesul cititorilor, putem spune că această formă de educaţie se bazează pe învăţarea 
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în aer liber. Termenul de educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi 

recreative, programe de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, etc.  

EXEMPLE PRACTICE DE INTEGRARE A EDUCAŢIEI OUTDOOR ÎN CADRUL 

CURRICULEI ŞCOLARE  

Integrarea educației outdoor în cadrul curiculei școlare implică diferite etape de la 

planificarea procesului și până la implementare.  

Limbă și comunicare – alegeți să tineți orele de clasă în aer liber, fie că aveti o 

poveste/nuvela/roman la limba română, sau lecţiile de limbi straine. Vă prezentăm mai jos câteva 

exemple:  

- punerea în scena a a unei povești, dupa ce in prealabil aceasta a fost citită în sala de clasă – 

puteți solicita elevilor să schimbe firul epic al poveștii (pentru a evita haosul și dezorganizarea, 

pregătiți elevii pentru activitate cu o zi înainte, sprijiniți elevii în acest proces, fără însă a interveni 

în deciziile lor pentru stabilirea unui nou fir epic - activitatea nu presupune o repetiție propriu-zisă, 

este indicat să lăsați elevii să fie spontani, ei se vor gandi în prealabil cum să schimbe firul epic, 

însă pentru exemplificare ei vor fi încurajați să improvizeze  

- identificați anumite elemente naturale cu care elevii pot scrie: pe pământ, pe pietre sau 

frunze  

- începeți o poveste alegând un obiect din natură ( un copac, o floare, etc ) și încurajați elevii 

să continue povestea  

- creați împreună cu elevii un loc sau mai multe locuri de citit ( atunci cand aveți o lectură la 

clasă puteți merge în acel loc )  

- încurajați elevii să compună poezii cu diverse obiecte din jur ( copaci, iarba, etc).  

- Excursie ABC: Plimbaţi-vă în jur afară, căutând obiecte care încep cu literele alfabetului. 

Când zăriţi o furnică, cereţi elevilor să scrie despre aceasta sau să deseneze o poză cu furnica sub 

litera A. Vezi câte litere din alfabet poţi să acoperi.  

- Poveştile Copacilor: Aşează grupuleţe de copiii în linişte o perioadă de timp lângă un 

copac. Ce sunete aud? De unde vin? Dacă copacul ar putea vorbi, ce poveşti ar putea spune el? 

Scrie un haiku (un poem japonez de 17 silabe), sau alt poem despre copac.  

Există o varietate de activități ce pot fi derulate pentru a preda într-un mod inedit această 

materie, astfel elevii își vor forma imaginaia, creativitatea, vorbirea, exprimarea literară/artistică. 

Matematica și științe  
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Matematica oferă şi ea oportunități care mai de care mai diversificate, prin compunerea sau 

rezolvarea de probleme, elevii sunt puşi în situaţia de a evalua în cifre exacte anumite aspecte, spre 

exemplu:  

- adunați o gramadă de pietre din care profesorul si fiecare elev își vor alege una, compară 

piatra aleasă de tine cu cea a elevilor,cine are piatra cea mai mare sau piatra cea mai mică, desenați 

cu creta semnele < > = a pentru a esemplifica  

- scoate copiii în curtea școli și pune copiii să formeze diferite figuri geometrice, astfel vor 

învăța într-un mod interactiv  

- măsurați curtea școlii sau poate gradina cu flori, etc.  

- Peisaj de Calcul - faceţi o plimbare, căutând diferite culori, forme sau obiecte. Cereţi 

elevilor să păstreze o foaie de calcul pe care să noteze obiectele găsite de clasă. Faceţi simple 

grafice pentru a reprezenta numerele din categoriile variate. Cum aţi descrie zona voastră unei 

persoane din alt oraş sau ţară.  

- Clasificări: cereţi elevilor să adune 20 sau mai multe frunze pe care le găsesc pe jos, să le 

sorteze pe grămezi diferite (dupa culoare, formă, etc). Discutaţi despre modul cum diferite criterii 

de clasificare duc la diferite distribuiri de grămezi. Ce criterii folosim pentru a clasifica grupuri de 

organisme cum ar fi mamiferele, păsările, plantele şi insectele? Cum ar putea să se schimbe ordinea 

noastră daca am sorta folosind criterii diferite?  

Fizică și chimie – fenomenele fizico-chimice din natură ( ploile, ninsorile, tunetul/fulgerul, 

arderea combustibulului, circuitul apei – spre exemplu școala noastră este situată într-o zona 

minieră – ceea ce ne-a oferit posibilitatea de a le explica elevilor anumite elemente chimice– 

minereuri de fier, compozitia chimică a carbunelui, etc ) pot fi observate cu ușurință – elevii vor fi 

mult mai motivați să învețe având posibilitatea de a observa aceste fenomene – pe de-o parte 

urmăriți partea teoretică a orei de curs, iar pe de altă parte partea practică, acolo unde este posibil. 

Biologie - elevul dobândeşte organizat cunoştinţe cu privire plantele si animalele din natura, 

informații cu privire la mediul înconjurător, la poluare şi consecinţele acesteia. Valenţele educative 

ale lecţiilor de biologie pot fi puse în valoare prin:  

- plantarea şi îngrijirea plantelor din grădina şcolii, din grădina de legume,  

- vizite la grădina zoologică, la grădina botanică,  

- participarea elevilor la acţiuni de protecţia mediului,  

- drumeţii în pădure şi construire de căsuţe pentru păsărele  

- fotografierea vietăților din jur ( pasări, insecte )  
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- Magazinul de băcănie - Discutaţi despre poziţia articolelor din magazinul de băcănie: unele 

dintre ele sunt pe raftul de sus, unele pe jos, altele sunt depozitate în subsol. Puneţi-i pe elevi să se 

uite la mediul dinafară ca la un magazin de băcănie. Ce fel de mâncare se află pe raftul de sus 

(acoperiş), raftul de mai jos (subpoveste), raftul de jos (bază), şi beci (subsol). De pe ce rafturi se 

cumpără diferitele animale? Majoritatea animalelor se cumpără de pe un anume raft sau sunt 

distribuite în mod egal?  

- Urme de animale: căutaţi urme de animale în nămol, nisip sau zăpadă. Puneţi-i pe elevi să-

şi mişte corpul în aşa fel încât să lase modele de urme similare cu cele pe care le-au vazut. Cât de 

dificil este să ne mişcăm ca celelalte animale? Credeţi că iepurii, căprioarele sau şoarecii ar avea 

aceleaşi probleme de mişcare ca noi? Ce legătură are asta cu conceptul de adaptare?  

Om și societate  

Geografie – lectiile de geografie despre formele de relief, clima, vegetația, solurile, apa, sau 

fauna pot fi scoase cu ușurință în aer liber – folositi-va de mediul natural în care vă aflați pentru a le 

explica și exemplifica elevilor anumite noțiuni ce țin de această disciplină – cum s-au format 

câmpiile, dealurile, munții, apele, etc. Aveți opțiunea de a organiza o drumeție în puncte cheie din 

zona în care vă aflați, să obesrvați împreună cu elevii fenomenele climatice și să faceți conexiuni cu 

diferite discipline cum ar fi fizica ( puteți organiza o lecție comună cu profesorul de fizică ), pentru 

a studia vegetația sau fauna puteți realiza deasemenea o lecție comună cu profesorul de biologie, 

realizați împreună cu elevii o hartă a localității, realizați o galerie foto amediului geografic. 

Elementul cheie al educației outdoor este acela că oferă elevului posibilitatea de învăța prin 

experimentare, prin observare la fața locului, elevii vor fi mult mai motivați să învețe, vor găsi cu 

ușurință răspunsuri la întrebările lor.  

Istorie – identificați și vizitați împreună cu elevii un monument istoric din localitate, 

reconstituiți un traseu istoric ( cum ar fi un război/lupta ), organizați ad-hoc în curtea școlii anumine 

momente istorice de importanță – cum ar fi Unirea Principatelor, vorbiti-le elevilor de marile 

personalități istorice ale Romaniei alegând dacă este posibil anumite elemente cheie. Tineți lecții de 

istorie în aer liber, în curtea școlii și organizațiu o dezbatere astfel - încurajați elevii să-și exprime 

creativitea prin schimbarea imaginativă a istoriei – spre exemplu “ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi 

avut loc Primul Razboi Mondial” – elevii vor înțelege astfel importanța istoriei în dezvoltarea unei 

națiuni, faptul că războaiele între popoare încetinesc procesul de dezvoltare, crează probleme 

economice, sociale, au impact asupra calității vieții – elevii vor aprecia mult mai mult prezentul și 

vor conștientiza că oamenii sunt responsabili pentru bunăstarea lor și a comunității/societății în care 

trăiesc. 
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Discipline socio-umane – Chiar și o disciplina dificilă cum este psihologia, poate fi scoasă 

din mediul clasei, spre exemplu organizați în aer liber diferite jocuri/teste psihologice pentru 

procesele pshice cognitive (memoria, atenția, limbajul, gândirea, imaginația), oferiți-le eleviilor 

informații despre semnificațiile jocurilor sau rezultatele testelor, explicați aceste fenomene 

psihologice abia după ce au avut posibilitatea de a le experimenta, astfel elevii le vor înțelege mult 

mai bine. Spațiile outdoor oferă adesea posibilități de explorare filosofică – creați un spațiu de 

reflecție în aer liber, lansați discuții filosofice despre frumusețe ( utilizând elemente din natură – o 

floare, un copac, etc ), despre adevăr sau bine ( identificați o faptă bună facută de un membru al 

comunității sau chiar de către un elev și încurajați elevii sădiscute despre această faptă, să identifice 

elemnetele cheie – ce anume a făcut acea persoană să acționeze în acel fel, de ce e important să 

facem bine celor din jurul nostru, etc ).  

Religie – realizați impreună cu elevii un calendar de evenimente religioase și activițăți ce pot 

fi realizate în cadrul acestor evenimente – spre exemplu de Crăciun mergeți cu elevii in colindat, 

puneți în scena Nașterea lui Isus, împodobiți curtea școlii, nu omiteți să le oferiți elevilor informații 

despre simbolurile religioase, vizitați biserici, etc.  

Educaţie civică - se poate realiza o simulare a modului cum să te comporți pe stradă, cum să 

fii un pieton model – cum să traversezi strada.  

Științele naturii și educația civică sunt discipline ce pot forma elevilor deprinderi legate de 

ocrotirea calităţii mediului înconjurător. Regulile de comportare corectă faţă de natură trebuie să fie 

respectate de toţi. Totul porneşte de la deprinderile simple. Hârtiile, ambalajele alimentelor, sticlele 

şi alte deşeuri nu se aruncă la întâmplare, pentru a împânzi dezagreabil împrejurimile şcolii, ci se 

depozitează ordonat în containerele speciale. Grupurile sanitare trebuie păstrate curate şi igienizate 

permanent. Substanţele chimice din laboratoare nu se aruncă pe sol, pentru a nu se degrada.Loturile 

agricole şcolare, spaţiile verzi cu flori şi copaci trebuie curăţate, şi prin grija micilor ecologişti ai 

şcolii, de sticle, pungi de plastic, cutii metalice ruginite, puteți organiza în acest sens acțiuni de 

ecologizare periodice. 

Arte  

Educaţia plastică și abilitățile practice oferă posibilitatea manifestării depline a creativităţii 

şi sensibilităţii copilului. Desenele, colajele, afişe cu mesaj ecologic constituie o îmbinare a 

esteticului cu informaţia ştiinţifică. Prin aceste activităţi capătă valoare artistică unele obiecte 

realizate din materiale refolosibile. Documentati-va, identificati si vizitati impreuna cu elevii un 

monument din comunitatea dumneavoastra, o opera de arta din apropierea localitatii, incurajati 

elevii sa-si exprime parerile fata de obiecte vizitate – ce reprezinta aceastea, oferiti-le informatii 
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despre autorul/autorii creatiilor. In acest fel elevii isi formeaza vorbirea, exprimarea, creativitatea 

gandirea analitica si critica.  

Educația muzicală – organizați concursuri muzicale în aer liber sau mergeți împreună cu 

elevii la un concert, în acest fel puteți descoperi elevii cu talent muzical, ei pot fi îndrumați spre o 

carieră în acest domeniu.  

Creioanele colorate ale Naturii - puneţi-i pe elevi să adune mostre de frunze, crenguţe, 

pământ, boabe şi să le frece pe o bucată de hârtie pentru a determina ce culoare, daca există una, are 

creionul lor natural. Puneţi-i sa deseneze o poza folosind culorile pe care le pot găsi în zona lor. 

Preveniţi-i împotriva materialelor pe care nu trebuie să le folosească ( iedera otravitoare, urzici, 

animale vii, etc.)  

Ochii: puneţi-i pe elevi să probeze ochii celorlalte animale. Pentru a simula un ochi in vârful 

capului, tineţi o oglinda mică cu faţa în sus şi planul în mână şi uitaţi-vă direct în ea. Încercaţi să 

mergeţi câţiva metri cu această vedere. Pentru ochiul de pe partea capului, tineţi oglinda 

perpendiculară pe pământ şi cu faţa înafară. Cum diferă aceste vederi ale lumii de cea a noastră? 

Cum crezi că ar vrea uneleanimale să aibă ochii în locuri diferite? Ce rol joaca în arta vederea 

lucrurilor în diferite moduri? 

Educație fizică și sport  

Aceasta arie disciplinară se pliază cel mai bine cu acest concept de educație outdoor. Unde 

altundeva poți ține orele de curs decât în aer liber? Aveți de ales dintr-o varietate de activități 

sportive- tenis, fotbal, volei, handbal, ping-pong, diferite exerciții fizicebaschet - toate aceste 

activități contribuie la dezvoltarea fizică și psihică a elevului într-un mod armonios, elevii cu 

probleme de obezitate vor fi încurajați să ducă un stil de viață sănătos, anumite probleme de 

sănătate pot fi prevenite printr-o viață activă ce poate fi modelată în timpul orelor de educație fizică 

și sport. 

Tehnologii – vizitați fabrici, cariere, mine – observați utilajele tehnologice folosite pentru 

obținearea unui produs, construiți mobilier exterior pentru curtea școlii, etc 

Educatia ecologica  

Deseori educaţia outdoor este confundată cu educaţia pentru mediu-ecologică, asta pentru ca 

cele două se întâlnesc în aer liber, educaţia outdoor nu înseamnă numai acest lucru, ea are 

nenumaratevalenţe în toate domeniiile nu doar în cel al protecţiei mediului. În şcoală elevii sunt 

foarte receptivi la ce li se arată şi li se spune în legătura cu mediul. Prin diferite discipline incluse în 

procesul de învăţământ trebuie să convingem pe fiecare elev de necesitatea apărării mediului 

înconjurător împotriva poluării şi să le formăm conduita ecologică modernă. Acest lucru se 
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realizeză îndeosebi în cadrul lecţiilor de ştiinţe, menite să înlesnească înţelegerea organismelor 

vegetale şi animale, a proceselor esenţiale de înteţinere a vieţii, a legăturilor indisolubile dintre 

plante - animale - mediu, al celor de geografie, dar şi, ocazional, în cadrul unor lecţii de educaţie 

civică, limba română, educaţie muzicală, educaţie plastică, istorie etc. Contribuţii de seamă la 

educaţia ecologică pot aduce activităţile outdoor. Orice activitate ce se desfăşoară în afara sălii de 

clasă înseamnă activitate în contact nemijlocit cu mediul înconjurător. Aşa cum îi învăţăm pe copii 

să vorbească, să se poarte în familie, la şcoală şi în societate, să respecte normele de igienă. Tot aşa 

trebuie să-i învăţăm să se poarte cu mediul în care trăim. Dintre modalităţile folosite, în afara clasei, 

în scopul educării ecologice amintesc: excursii şi vizite pentru a constata situaţia în care se află 

mediul , acţiuni pentru apărarea mediului,igienizarea şi înfrumuseţarea şcolilor, parcurilor,crearea 

unui colţ viu în clasă. 

 

 

 

AVANTAJELE ACTIVITĂŢILOR OUTDOOR 
 

                                   Prof. ILOIU ALINA-SC. GIMN. ,,I.G.DUCA,, PETROSANI 
 

         O modalitate de implicare a părinţilor în activităţile grădiniţei, uşor de realizat, o reprezintă 

activităţile outdoor, văzute ca o “combinaţie de activităţi în aer liber, de educaţie de mediu şi de 

dezvoltare socială şi personal”, activităţi  la care se doreşte şi  participarea părinţilor. Unii părinţi au 

mai mult timp să se implice, alţii mai puţin. Este ideal un mediu şcolar care să întâmpine deschis 

părinţii şi să le dea informaţiile necesare. Toţi părinţii au nevoie de sfaturi şi de sprijin. 

        ”Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, 

cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că 

fără dragostea faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin,ceea ce numim, cu cel mai 

minunat dintre cuvinte – VIAŢA.” (C. MIHĂESCU) 

         

        Activităţile outdoor “vizează explorarea posibilităţilor de utilizare a aerului liber şi a cadrului 

natural ca spaţiu de învăţare şi formarea unor deprinderi  pentru a lucra tematic, folosind acest 

spaţiu într-un mod interdisciplinar”. Activităţile outdoor care se desfăşoară cu preşcolarii pot fi 
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organizate sub formă de: ateliere de creaţie, activităţi sportive, excursii, jocuri diverse, acţiuni 

practic-gospodăreşti etc. 

         Mişcarea fizică ajută la dezvoltarea psihică a copilului, previne labilitatea emoţionalǎ, 

modeleazǎ temperamentul şi atitudinile.  Unii specialişti ai domeniului apreciază că: „educaţia 

fizică este fiziologică prin natura exerciţiilor sale, pedagogică prin metodă, biologică prin efectele 

sale şi socială prin organizare şi activitate, în centrul căreia stă omul”. 

         Pe toţi, sportul, mişcarea, ne fac să ne recâştigam demnitatea, tonusul, să ne integrăm mai bine 

în societate. Pe lângă beneficiile asupra sănătăţii, sportul  va îmbunătăţi şi comportamentul, 

învăţându-l pe copil ce înseamnă competiţia şi spiritul de echipă, îl va face ambiţios şi mai 

disciplinat. În plus, acesta va câştiga încredere în forţele proprii, se va  orienta mai uşor în spaţiu şi  

va învăţa să se descurce singur. 

         Voi exemplifica doar câteva astfel de acţiuni, desfășurate în unitatea noastră: 

         Excursii şi drumeţii organizate în toate anotimpurile, prilej minunat de a admira natura în 

ipostaze diferite, de a cunoaşte transformările suferite, impactul omului asupra sa, dar şi ocazie de a 

participa la acţiuni de ecologizare. De fiecare dată, aceste activităţi au fost minuţios pregătite, copiii 

întorcându-se mai bogaţi sufleteşte. Şi aici au fost alături de noi familiile, societăţile comerciale cu 

care avem parteneriate şi care au sponsorizat o parte a costurilor. 

        Vizită activă ”La Muzeu”, desfăşurată în spaţiul de expunere a Muzeului Judeţean “Alexandru 

Ştefulescu” Tg-Jiu, permiţând contactul direct al preşcolarilor cu operele de artă, printr-o abordare 

interdisciplinară şi interactivă a temei alese. Pornind de la universal conturat prin propriile lor 

cunoştinte, copiii de vârstă preşcolară pot descoperi prin intermediul exponatelor ce înseamnă 

frumosul în artă, un mod aparte de redare a realităţii înconjurătoare, care este propriu artistului, află 

informaţii despre civilizaţii apuse, exerseză modalităţi de comunicare cu ceilalţi. 

           Atelierul de creaţie “Fantezie şi culoare”, care a permis tuturor participanţilor să se exprime 

prin experimentarea unor tehnici diverse, cum ar fi desenul, picture, modelajul sau colajul, dar mai 

ales, să-şi dezvolte imaginaţia prin tratarea creativă a tematicii. Discuţia ulterioară, pe marginea 

lucărilor realizate de copii, constituie un element esenţial al atelierului, deoarece sunt învăţaţi să-şi 

depăşească concentrarea, atenţia li interesul strict pentru propria creaţi şi sunt îndemnaţi să 

analizeze şi să aprecieze şi celelalte realizări, ale colegilor. Sunt susţinuţi  să-şi explice opţiunile 

personale în privinţa “evaluării artistice” a celorlalte lucrări şi să caute argument prin care să-şi 

susţină sau să-şi justifice opinia. 

          ”Parcul nostru ca o floare!” – activitate de igienizare a parcului din apropierea grădiniţei. 

Preşcolarii, înarmaţi cu saci menajeri, mănuşi de unică folosinţă, după o discuţie prealabilă, au 
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înţeles necesitatea menţinerii curăţeniei în parcul în care ei se joacă zilnic, şi astfel au participat la 

igienizarea acestuia, iar la sfârşit, au simţit o mare  bucurie  văzând rezultatele muncii lor. Acţiunea 

a continuat prin organizarea în parcul curat a unor jocuri distractive şi sportive de echipă. 

          “Alaiul sărbătorilor de iarnă” – activitate derulată în pragul sărbătorilor de iarnă. Au fost 

implicate Prefectura Judeţului Hunedoara, Primăria Municipiului  Petrosani, Fundaţia pentru 

Tineret Hunedoara,. Nicio altă activitate desfăşurată în grădiniţă pe tema sărbătorilor de iarnă nu ar 

fi trezit atâtea sentimente şi trăiri ca atunci când au trăit pe viu, în momentele în care au colindat și 

au primit dulciurile sau fructele pentru urările adresate de ei. 

         ”Grădiniţa cu flori şi copii” – acţiune de înfrumuseţare a spaţiului exterior al Grădiniţei, unde 

a fost implicată  Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 

        . Preşcolarii au plantat flori şi puieţi ornamentali în grădina grădiniţei şi în jardinière. Zi de zi, 

copiii urmăresc evoluţia florilor plantate de ei, le îngrijesc şi le protejează, valoarea educativă a 

acţiunii fiind foarte mare. 

Prin toate activităţile desfăşurate, s-au constatat următoarele beneficii directe: 

 acest tip de educaţie o completează pe cea formal; 

 socializare; 

 educare pentru o viaţă sănătoasă; 

 participanţii sunt  puşi în situaţia de a-şi cunoaşte şi chiar de a-şi depăşi propriile limite; 

 trăirea de experienţe inedite în mijlocul naturii; 

 creşterea stimei de sine; 

 creşterea disponibilităţii spre comunicarea cu părinţii; 

 dezvoltarea personală şi la creşterea şanselor de integrare socială a acestora 

 gestionarea fricii de vorbit şi acţionat în public; 

 înţelegerea, acceptarea şi respectarea regulilor prezente în familie şi societate,      

îmbunătăţirea performanţelor şcolare,  descoperirea aptitudinilor şi talentelor; 

 creşterea încrederii în sine, capacitatea de a se integra rapid într-un grup de copii cu aceiaşi 

vârstă,  dezvoltarea aptitudinilor de leader; 

 trezesc interesul de a participa la sarcini noi şi complexe; 

 îi încurajează să nu se sperie de situații imprevizibile și să găsească cea mai bună soluție; 

 dezvoltă abilitățile de comunicare fiind orientați către cooperare şi colaborare, fără de care 

nu poate fi atins obiectivul comun al echipei; 

 copiii învață să recunoască meritele celorlalți, să le respecte ideile, sentimentele și nevoile, îi 

ajută să învețe din greşeli; nu exista eșec ci doar feed-back la sfârşitul unei activităţi outdoor. 
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             Concluzionând: “Cât mai mult timp în natură!” 

         Bibliografie: 

Revista Învăţământului Preşcolar nr.2/ 2007. 

Manualul de educaţie outdoor, 2013, Comenius Regio Partnership Eco- Edu Beyond Rhetoric 

Project, traducere. 

 

 

 

ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR –POSIBILITĂŢI ŞI MODALITĂŢI DE 

ORGANIZARE CU PREŞCOLARII 
 

                                   Prof. EPURE MARIANA-  Grădiniţa PP+PN1 –PETROŞANI 
 

Copiii care stau din ce în ce mai mult în casă în faţa monitoarelor de orice fel, cunosc natura 

numai din „poze” şi din filme. Este momentul şi avem obligaţia de a-i scoate „afară”. Este motivul 

pentru care de câţiva ani a apărut conceptul de activitate outdoor, ca alternativă pentru educaţia 

formală, tradiţională.  Există mai multe accepţiuni pentru termenul de outdoor, cea mai simplă 

fiind aceea de activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional al şcolii. 

 

Iată câteva exemple de activităţi outdoor, nonformale cu caracter profund formal. Dar pentru 

că acest tip de activităţi se bazează pe activitatea în echipă putem  realiza coeziunea grupului 

printr-o serie de jocuri de teambuilding. 

 

PĂIANJENUL URIAŞ 

Se vor forma două echipe. Exerciţiul este foarte atractiv pentru participanţi. Între doi pomi 

participanţii îşi construiesc din frânghie o pânză de păianjen. Fiecare ochi al pânzei poate fi folosit 

de un singur participant. Toţi participanţii vor trebui să treacă în partea cealaltă a pânzei. Jocul 

este astfel gândit încât, participanţii nu pot realiza sarcina decât după o anumită metodă şi numai 

cu ajutorul celorlalţi membri. 

Obiective: 

1. creativitate 

2. rapiditate 

3. distribuirea sarcinilor 
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4. orientarea către soluţii 

5. sincronizare 

6. creşterea încrederii 

7. consolidare relaţii între oameni 

8. recunoaşterea meritelor în cadrul echipei 

9. distracţie 

10. lucrul în echipă 

 

 

 

 

GHICEŞTE POZA 

Fiecare echipă primeşte câte un bileţel. Pe bileţel se află un cuvânt/idee/scenetă. Echipa respectivă 

trebuie să reproducă acel cuvânt cât mai exemplificativ printr-o „poză”. Echipele vor fi puse la o 

distanţă rezonabilă pentru a nu se auzi/vedea ce pregătesc. Celelalte 5 echipe trebuie să ghicească 

ce reprezintă poza lor. În momentul în care strategia s-a format, fiecare echipă, pe rând, se va 

aşeza în poziţia „pozei” şi vor avea aproximativ 30 secunde – 1 minut (discutabil) ca ceilalţi să 

ghicească cuvântul pe care-l reprezintă. 

 

SĂ NE SALVĂM ÎMPREUNĂ 

Jucătorii alcătuiesc un grup de călători prin junglă, capturat de canibali. Toţi călătorii, stând în 

picioare şi lipiţi strâns unul de altul, au fost legaţi cu o funie ca sa nu scape. Totuşi, nu sunt 

paznici, iar dacă grupul reuşeşte să se deplaseze pachet, până în alt loc, va găsi acolo ajutor şi 

călătorii vor scăpa din cazanul canibalilor. 

Iată acum câteva exemple de activităţi outdoor. 

 

VÂNĂTOAREA DE INSECTE 

- perioada de desfăşurare: primăvara/vara 

Matematica şi ştiinţele sunt activităţi foarte agreate de către copii. În general, fiecare unitate 

preşcolară, inclusiv din mediul urban are câte un spaţiu verde disponibil, ceea ce înseamnă că au 

numeroase oportunităţi de a desfăşura activităţi de tip outdoor. O zi frumoasă şi însorită de 

primăvară, vânătoarea de insecte poate fi un bun prilej de a le studia. Pentru început pregătim 

materialele necesare. Pe  o foaie facem o listă cu insectele pe care le întâlnim în mod frecvent în 
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spaţiul verde al grădiniţei. Nu este nici o problemă dacă în ziua respectivă nu le găsim pe toate. Le 

vom spune copiilor că vom completa lista cu altă ocazie. Lista se întocmeşte împreună cu copiii, 

chiar dacă va include şi alte vieţuitoare decât insecte. Vom desena în dreptul numelui 

vieţuitoarelor alese spre descoperire imaginea lor. Mergem afară şi safari-ul poate începe. Copiii 

vor căuta insectele în toată curtea. Cu un marker fiecare copil va nota pe listă  câte insecte a găsit. 

La sfârşit  se va face totalul. Copiii învaţă cel maio bine din experienţa proprie. Căutând şi găsind 

insecte ei obsevă direct unde se adăpostesc, cum sunt organizate, eventual cu ce se hrănesc. Odată 

reveniţi în sala de grupă se poate realiza o carte a insectelor în care vor fi consemnate toate 

concluziile vânătorii sau safari-ul de insecte. 

 

PUTEREA SOARELUI 

Este greu să le explicăm copiilor ce înseamnă cu adevărat puterea  a soarelui. Sigur, ei simt 

că uneori este mai cald iar alteori mai rece. De aceea o activitate outdoor poate fi concludentă. Ea 

se va desfăşura în două etape: într-o zi foarte călduroasă de vară şi cea de-a doua într-o zi rece, dar 

însorită de toamnă. 

Se iau bucăţi de folie de aluminiu pe care se aşează forme de tăiat fursecuri, se umplu cu 

bucăţi mici de creione şi se scot afară la soare pe farfurii. Copiii vor avea la îndemână un ceas 

pentru a monitoriza timpul. Cât timp copiii construiesc castelul soarelui din nisip, creioanele se 

topesc la căldura soarelui. Cu ajutorul educatoarei copiii vor nota în jurnalul grupei în cât timp s-

au topit creioanele. Odată topite creioanele, vor fi lăsate la rocit, apoi se vor scoate cu un cutter. 

Copiii vor observa cum  s-au amestecat culorile între ele şi le vor încerca pe foi de desen. Cu 

următoarea ocazie se va proceda la fel şi copiii vor compara rezultatele. 

 

DETECTIVII NATURII 

Este o activitate dinamică în care învbăţarea prin descoperirte este la ea acasă. Sunt necesare 

lupe pentru cercetare şi multă voie bună. 

Copiii vor ieşi în curtea grădiniţei înarmaţi cu lupe şi vor avea la îndemână un panou 

(carton) pe care vor nota observaţiile. Vor observa cu lupele insecte, solul, plante. 

 

Este o activitate foarte potrivită pentru marcarea ZILEI PĂMÂNTULUI. 

 

ÎN CĂUTAREA OASELOR DE DINOZAUR 
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Activitatea este foarte potrivită pentru săptămâna în care se studiază viaţa animalelor 

dispărute. Subiectul este unul de mare interes pentru copii şi de aceea succesul este garantat. Din 

furtun flexibil, subţire se fac oase de dinozaur (prin înodare la capete). Oasele sunt ascunse în 

diferite gropi în nisip sau mormare de pământ. Copiii echipaţi coprespunzător cu echipament de 

protecţie şi unelte de cercetător vor căuta oasele, le vor numerota şi vor construi un schelet din 

oasele găsite (pe suprafaţă plană). 

 

Rezultatul obţinut este fotografiat şi la întoarcerea în grupă se va realiza o enciclopedie a 

dinozaurilor din curtea grădiniţei. 

 

PĂSĂRILE FURIOASE 

Este un joc foarte distractiv, care implică domeniul estetic (desen) şi domeniul psiho-motric.  

Copiii primesc cretgă colorată cu care vor desena pe asfalt diferite feţe, fie la cererea educatoarei, 

fie vor reproduce emoţia, starea de spirit pe care o trăiesc în acel moment. Pot deasemenea să 

deseneze faţa pe care au avut-o când au fost supăraţi. Vor umple apoi baloane cu apă şi vor arunca 

la ţinţă pentru a spăla supărarea sau orice altă emoţie. Vor arunca baloane cu apă pâla vor spăla de 

tot desenele. 

 

FURTUNUL HARNIC 

Este un joc care are nevoie de o serie de materiale mai greu de procurat, dar este foarte 

distractiv şi atrăgător pentru copii. Implică domeniul ştiinţe (matematică), domeniul limbă şi 

comunicare şi cel psiho-motric. Avem nevoie de o suprafaţă pe care să se poată spăla cu apă, de 

un furtun legat la o sursă de apă şi cretă colorată. Pe suprafaţa de lucru se desenează cu cretă 

colorată cifre, forme geometrice, litere. Copiii vor fi selectaţi cu ajutorul unor numărători vesele 

pentru a se afla cel care ţine furtunul. Ei trebuie să ţintească şi să spele ceea ce li se cere: o formă 

geometrică, o cifră (care corespunde numărului de silabe ale unui anumit cuvânt sau numărului 

elementelor unei mulţimi) sau litera cu care începe un  anumit cuvânt. Jetul de apă fiind destul de 

putrernic li se solicită şi forţa şi atenţia. 

 

CULORI AMESTECATE 

O activitate este cu atât mai interesantă cu cât se bazează pe acţiuni care de regulă sunt 

interzise copiilor de către părinţi. Acasă nu li se prea permite să se joace cu acuarele şi cu apă. La 
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grădiniţă rar li se permite să amestece la întâmplare acuarelele. De aceea o activitate outdoor în 

care li se permit aceste lucruri nu poate fi decât benefică. 

Copiii primesc foi de carton pe care vor picta cu acuarele linii în duct continuu curbe sau 

frânte cu cât mai multe culori. Foile vor fi aşezate pe asfalt, iar copiii vor ţinti foile cu baloane cu 

apă astfel încât culorile să fuzioneze între ele. Foile se lasă la uscat, iar copiii vor căuta să 

identifice forme în amestecul de culori. Se poate realiza şi cu carioci, dar trebuie să fie de foarte 

bună calitate, de preferat speciale. 

MICII GRĂDINARI 

Este o activitate outdoor de educaţie ecologică în care copiii contribuie direct la 

îmbunătăţirea calităţii aerului, la înfrumuseţarea spaţiului verde al grădiniţei conştienţizând astfel 

importanţa acestuia pentru viaţa pe Pământ. Muncile pe care le vor executa copiii trebuie să fie 

adaptate la nivelul lor de dezvoltare psiho-fizică şi trebuie să fie precedate de un serios instructaj 

de protecţia muncii. 

Scopul acestui gen de activităţi este de a-I responzabiliza pe copii faţă de calitatea mediului, 

de a preţui munca şi de a conştientiza valoarea muncii. 

 

NUMERE ÎN NATURĂ 

Căderea frunzelor în anotimpul toamna este un bun prilej pentru activităţi de învăţare 

profund distractive pentru copii. Copiii pot: 

- să adune frunze;  

- să adune frunze după diferite criterii: mărime, formă, culoare; 

- să sorteze frunze după diferite criterii: mărime, culoare, formă; 

- să numere frunze; 

- să raporteze numărul la cantitate şi invers; 

- să observe copaci şi să le determine caracteristicile după grosime, înălţine, etc; 

- să execute diferite exerciţii fizice în condiţii diferite faţă de sala de sport. 

Printre frunzele căzute se amestecă frunze cu cifre si se solicită copiii să execute diferite 

sarcini. Între acţiunile cu caracter ştiinţific, pentru deconectare se execută diferite sarcini specifice 

domeniului psiho-motric. 

LA ŢINTĂ 

In curtea grădiniţei, pe o bancă se construiesc piramide din pahare de unică folosinţă pe care 

sunt scrise diferite cifre. Cu diferite arme: mingi de tenis, săgeţi cu ventuze, bile de popice copiii 

trebuie să doboare paharele. Pentru a potoli gustul copiilor pentru puşti şi pistoale pot fi folosite 
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pistoalele cu bile sau ventuze, după ce în prealabil li se vor descrie riscurile utilizării armelor şi 

vor fi echipaţi corespunzător cu ochelari de protecţie (de sudură). Pe un panou fiecare copil va 

nota cu diferite simboluri punctele doborâte. La final punctele vor fi centralizate şi se va desemna 

câştigătorul. 

 

MATEMATICĂ CU BALOANE CU APĂ 

Evaluarea cunoştinţelor despre adunare şi scădere, distracţie şi ştiinţă într-un tot armonios.  

Prima etapă a jocului este pregătirea materialelor:  

- cercuri metalice sau din plastic de diferite culori; 

- ţinte – stea desenate pe foi şi pe care sunt scrise cifrele de la 0 la 9 şi numărul 10; 

- coş de plastic; 

- baloane umplute cu apă, pe care sunt scrise diferite operaţii de adunare şi scădere. 

Pe iarbă se aşează cercurile colorate în mijlocul cărora se pun ţintele. Copiii vor alege un 

balon plin cu apă, vor efectua operaţia şi vor arunca balonul în ţinta care corespunde răspunsului 

corect. 

 

HARTA SUNETELOR 

Fiecare copil primeşte un clipboard cu o foaie de hârtie şi un creion. Fiecare copil îşi alege 

un loc în curte şi se va aşeza pe iarbă. Pe foaia de hârtie se va desena pe sine, în locul în care crede 

că se află, foaia fiind curtea grădiniţei. Vor mai desene şi diferitele repere din curte. Apoi fiecare 

va asculta în mare linişte sunetele din natură. Pe măsură ce identifică un sunet sau altul îl va 

reprezenta pe hartă prin desen. La final hărţile vor fi comparate şi copiii îndemnaţi să işi aleagă un 

sunet şi să îl reproducă cât mai fidel. 

 

VULCANII 

Experienţele constituie la orice vârstă cel mai eficient mijloc de însuşire a unor cunoştinţe 

ştiinţifice. Vulcanii constituie o tema de mare interes pentru copii, deşi sunt mai greu de explicat 

pe înţelesul lor. De aceea se poate recurge la un mic artificiu, un experiment care să  le răspundă 

cât de cât la întrebări. 

Materiale necesare: 

- tavă metalică; 

- pistoale cu apă; 

- acuarele (tempera diluată); 
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- bicarbonat de sodiu; 

- oţet; 

- seringi sterile (fără ace); 

- găletuşe. 

În tăvile metalice sunt  puncte consistente de tempera diluată (diferite culori). Deasupra se 

pune un strat consistent de bicarbonat de sodiu, iar în găletuşă se toarnă oţetul. Cu seringile sterile 

copiii trag oţet din găeltuşe şi îşi umplu pistoatele. Apoi vor ţinti bicarbinatul din tavă. Când 

acesta va fi suficient de ud copiii vor observa că tempera iese la sufrafaţă sub forma unei spume 

colorate. Li se va explica că asemeni bicarbonatului fierbe şi lava vulcanilor şi iese la suprafaţă. 

Oţetul poate fi turnat şi cu  o cană. Copiii vor fi protejaţi cu ochelari de protecţie. 

 

CU FOARFECA ÎN NATURĂ 

Mediul înconjurător este plin de culori, forme, sunete dar şi mirosuri. Pentru a se familiariza 

cu ele şi pentru a le dezvolta sensibilitatea olfactivă copiii trebuie scoşi în natură cu o foarfecă şi 

cu echipament corespunzător de protecţie.  Fiecare copil va ieşi afară cu o găletuşă şi o foarfecă. 

Este de preferat să poarte ochelari şi mănuşi de protecţie. Vor merge în diferite puncte locuri, vor 

adune cât mai multe plante de forme şi culori diferite, apoi le vor tăia şi le vor mirosi. Le pot sorta 

separându-le pe cele cu miros plăcut de cele cu miros neplăcut. 

ŞTIINŢA ZĂPEZII 

Iarna este anotimpul în care bucurie atinge cote maxime. Cu greu copiii pot fi ţinuţi 

înăuntru. Dorinţa lor de a ieşi este ocazia perfectă pentru a face o serie de experienţe interesante.  

Materiale necesare: 

- cutii de plastic; 

- lopeţi pentru zăpadă; 

- camioane; 

- linguriţe de măsură; 

- cronometru; 

- termometru de cameră (gradat cu simboluri uşor de înţeles de către copii: ţurţuri mari/mici, 

soare cu dinţi, calorifer mare/mic). 

O parte din copiii vor încărca camioanele cu zăpadă şi o vor transporta în diferite locaţii din 

grădiniţă, atât afară cât şi înăuntru. Fiecare locaţie va fi deservită de un  copil înarmat cu un 

cronometru şi cu termometru. Pe o foaie vor consemna temperatura mediului, vor pune câte o 

măsură de zăpadă în cutie şi vor porni cronometrul. Când zăpada din cutie se topeşte copiii vor 
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nota cifrele pe care le văd pe cronometru (e de prefarat să fie ajutaţi de un adult, ocazie de a-i 

implica şi pe părinţi). Rezultatele vor fi comparate la final şi se vor trage concluziile. Copiii vor 

sesiza astfel că în mediu mai clad zăpada se topeşte mai repede, iar în mediu mai rece, mai greu. 

Drept răsplată pentru efortul lor copiii vor fi scoşi afară să facă îngeri pe zăpadă. 
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LUDOTERAPIA ÎN DEZVOLTAREA ȘI CONSILIEREA ELEVILOR 
 

Prof. Marioane Cristina-Adela  Colegiul  Național „Mihai Eminescu” Petroșani 
 

Jocul este principala formă prin care copii se exprimă și acumulează cunostințe. Jocul 

antrenează toate laturile necesare dezvoltării, facilitând dezvoltarea socială, emoțională, cognitvă, 

creativă și motrică, dezvoltând astfel imaginația, atenția, gândirea, limbajul și abilitațile fizice și 

dezvoltă relațiile inter-personale. Prin joc copilul experimentează situații și roluri, acumulează 

http://www.slideshare.net/
http://fun.familyeducation.com/
http://www.notimeforflashcards.com/
http://www.kidspot.com.au/
http://www.kidactivities.net/
http://www.sunhatsandwellieboots.com/
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conduite și aptitudini putând dezvolta toate abilitățile necesare. Pentru o bună adaptare la lumea 

înconjuratoare cum ar fi abilitatea de cooperare, empatia, exprimarea și gestionarea emoțiilor, 

abilitatea de a rezolva probleme, de a-și construi propriul Eu. Jocul stimulează structurile neuronale 

ale creierului și este critic în dezvoltarea normală și sănătoasă a copilului. 

Terapia prin joc, utilizată deseori în cabinetul psihologic de consiliere pentru copii, folosește 

tocmai jocul ca și canal de comunicare și relaționare cu copiii, aceștia jucându-se într-un mediu 

securizant și susținut, utilizând limitele ca și repere de ghidare și libertatea ca și potențial de 

exprimare creativă. Dezvoltarea personală utilizează elemente ale terapiei prin joc în vederea 

descoperirii, deblocării și dezvoltării resurselor interioare ale copiilor. Copilul petrece astfel timp de 

calitate și utilizează relația cu psihologul și mediul terapeutic ca pârghie de dezvoltare. Terapeutul 

sau coordonatorul își pune în joc propriile strategii, tehnici și resurse în beneficiul copilului, 

adaptând jocul, ghidându-l sau lăsându-l liber în funcție de obiectivele de lucru. Terapia prin joc 

este benefică atât copiilor cu o dezvoltare tipică cât și celor cu o dezvoltare atipică (dizabilități 

fizice sau psihice) având însă obiective diferite. De-a lungul timpului s-a demonstrat eficienta 

ludoterapiei în “tratarea” traumelor, abuzului, doliului. De asemenea, terapia prin joc are efecte 

importante în diminuarea comportamentului agresiv sau opoziționist, a anxietății și temerilor dar și 

în dezvoltarea încrederii în propriile forțe. Și nu in ultimul rând jocul este o sursă de plăcere, 

distracție și bucurie și îl implică pe copil în procesul schimbării prin explorare și experimentare. 

 

 

 

 

CONSILIEREA TINERILOR  ÎN VEDEREA INTEGRĂRII PE PIAȚA 

MUNCII”AFACEREA”- EDUCAȚIE  ANTREPRENORIALA 
 

 

Profesor Cioc Mihaela-Ștefania Clubul Copiilor Petrosani 
 

Piața muncii în România este influențată de mediul economico-social,de cel politic dar și de 

mediul ambiant,de aceea cererea și oferta pe piața muncii au adesea tendințe diferite. Oferta este 

influențată de factori precum sistemul educațional, formarea profesională,mediul social și chiar 

mediul familial. Însă, adevărata problemă o constituie proaspeții absolvenți care iți caută un loc de 
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munca, problematică pe care o vom analiza în acest studiu, crezând că nu nu sunt capabili să facă 

nimic. 

Am urmarit în experimentul meu să–i fac pe copii, pe adolescenți să aibă încredere în ei, să 

aibă o stimă de sine ridicată, să-și descopere vocația, talentul și cu ajutorul cadrului didactic să-și  

dezvolte abilități de comunicare, tehnice, artistice sau antreprenoriale care se mulează exact pe 

profilul lor psihologic. 

Pentru a-mi atinge acest scop am apelat la joc. 

Stimularea prin joc vizează parcurgerea unui program structurat conținând  activităţi 

ludice care să conducă la dezvoltarea armonioasă a beneficiarilor în plan fizic, psihic si motor. 

Scopul principal al aplicării jocului este de a oferi stimulare imediată şi de-a dezvolta abilităţile 

mentale, fizice şi emoţionale, tehnice, practice  ale indivizilor astfel încât aceştia să fie apreciaţi 

pentru ceea ce sunt. Rezultatul al utilizării stimulării prin joc este de a realiza dezvoltarea la 

nivel maxim a potențialului  beneficiarilor 

Obiective principale ale stimulării prin jocuri sunt :  

 dezvoltarea inteligenţei emoţionale; 

 dezvoltarea percepţiilor şi reprezentărilor vizuale, a imaginaţiei creatoare; 

 dezvoltarea capacităţii de a se exprima mai repede şi mai uşor, facilitarea comunicării 

interpersonale, creşterea sociabilităţii, creşterea adaptării în societate; 

 îmbunătăţirea  cooperarii cu alţii în realizarea unor activităţi de grup;  

 dezvoltarea simţului estetic şi a capacităţii de a analiza critic munca proprie; 

 dezvoltarea respectului faţă de rezultatele muncii lor. 

Efectele benefice ale jocului : 

beneficiarii pot fi implicaţi în jocul cu roluri în antreprenoriat unde curajul, hazardul 

financiar  poate fi exprimat fără restricţie, neducând la un faliment real, ceea ce duce la 

consolidarea abilităţilor manuale,practice, tehnice, antreprenoriale. 

”Afacerea”-Educație antreprenorială 

Jocul este conceput pentru a oferi informații financiare simple despre veniturile și 

cheltuielile familiei sau prețul produselor. Aceste informații aplicate sub forma unui joc îi va 

determina pe copii/elevi să înțeleagă și să aprecieze banii pe care îi primesc de la părinți cu titlul de  

”bani de buzunar” Acest joc este adresat și părinților care îi vor îcuraja pe copii să câștige ei inșiși 

mai mulți bani de buzunar prin valorificarea talentelor și pasiunilor lor. Ca atare avem nevoie de 

sprijinul părinților in desfășurarea acestui joc. 
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Copiii sunt împărțiți pe 3 grupe de cate 3-4 copii cu varste intre 11 -15 ani.Ei primesc 

materii prime diversificate din care vor confecționa  produse finite, de artă  sau culinare conform 

abilităților și pasiunilor lor. De asemenea, trebuie să conceapă o strategie de-a valorifica aceste 

produse. Cei are reușesc sa ofere un produs finit în  care raportul calitate- pret-investitie este cel mai 

profitabil dar și corect , vor caștiga și întrecerea. 

 Jocul a fost aplicat în primul semestru al anului școlar 2017-2018, finalitatea acestui joc a 

avut loc în luna martie 2017, când grupele de participanți la joc au realizat produsele finite în 

funcție de abilitățile și talentul lor, produse  pe care le-au și valorificat cu ocazia sărbătorilor de 1 și 

8 martie. 

În urma experimentului aplicat, elevii au realizat faptul că dacă sunt susținuți , încurajați 

sunt capabili să realizeze lucruri incredibile și că lucrurile realizate de ei prin muncă, dăruire și cu 

dragoste sunt mai valoroase și mult mai de  prețuit decât dacă le-ar fi primit gratis de la părinți. În 

plus, au învățat să fie mai cumpătați atunci când vine vorba de a cheltui banii și mult mai dornici să 

se faca utili să-și producă ei inșiși bani de buzunar, lucru care îi va determina să se îndrepte spre 

licee care să le valorifice potențialul tehnic, creativ, artistic, iar teama de-a se integra pe piața 

muncii și de a fi folositori societății să dispară cu desavârșire. 
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STRATEGIILE DE PREVENIRE/REZOLVARE A CONFLICTELOR 
 

Prof. Coman  Ruxandra – Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petrosani 
 

Conflictul reprezintă un fenomen complex, având în vedere cauzele numeroase care 

determină apariția și cristalizarea acestuia în viața noastră, devenind o temă de actualitate în toate 

domeniile activității umane, supuse înnoirii, ceea ce generează reconsiderarea strategiilor, astfel 

astfel încât să conducă la prevenirea, diminuarea și rezolvarea conflictelor. Se impune ca tinerii să 
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fie pregătiți pentru rezolvarea pașnică a problemelor întâmpinate atât în calitatea lor actuală de 

elevi, dar și ca viitori adulți în cadrul familiei, al grupurilor de prieteni, al comunității locale și al 

societății în ansamblu. Să nu uităm că unii teoreticieni afirmă că școala reflectă în miniatură 

caracteristicile societății din care face parte. Dacă lucrurile sunt privite din această perspectivă, 

strategiile de prevenire/rezolvare a conflictelor trebuie să prezinte o aderență sporită la realitate și să 

facă posibilă deschiderea comunicării, aceasta reprezintând forma principală a interacțiunii umane 

și mediind toate celelalte relații interpersonale. 

Conform „Dicţionarului explicativ al limbii române” conflictul este definit ca  “neînţelegere, 

ciocnire de interese, dezacord, antagonism, ceartă, diferend, discuţie (violentă)”1. Se poate observa 

că este vizată aici doar latura negativă, violentă a termenului, însă în același timp, T. K. Gamble și 

M. Gamble (1993) definesc conflictul ca o variabilă pozitivă, în sensul că este rezultatul a ceea ce 

este divers. Conflictele sunt experiențe în general ambivalente, același conflict poate aduce 

prejudicii unei persoane, cât și un avantaj în ceea ce privește dezvoltarea acelei persoane. Astfel, în 

cultura chineză conflictul este privit ca o oportunitate pentru indivizi, simbolistica lui este duală: 

pericol și șansă la progres. Motivul pentru care conflictul este cunoscut pentru rezultatele negative, 

provine de la aspectele emoționale care apar odată cu el. Conflictul are de obicei legătură cu 

interesele sau ideile care înseamnă foarte mult pentru una din părțile implicate. Sintagma 

„managementul conflictului” are o accepțiune amplă referindu-se la la gestionarea corespunzătoare 

a dezacordurilor, neînţelegerilor, situaţiilor conflictuale, astfel încât să se valorifice potenţialul lor 

pozitiv. Managementul conflictului vizează cultivarea unor strategii și tehnici distincte de a aborda, 

controla și trata conflictele, prin administrarea și controlul factorilor care ar putea afecta cursul 

conflictului și transforma o controversă într-o dispută pe viaţă și pe moarte. Astfel, managementul 

conflictului presupune educarea în spiritul păcii, al cooperării prin dezvoltarea atitudinilor 

corespunzătoare faţă de ceilalţi si faţă de conflict,  deoarece acesta poate avea valențe pozitive sau 

negative în funcție de modul în care ne raportăm la el. 

Conflictul poate fi văzut „ca o sursă de schimbare a individului, a sistemului în care 

evoluează acesta"2, reprezentând o sursă de educație care trebuie studiată pentru a putea fi 

valorificată la nivelul fiecărei școli în mod sistematic și consecvent, pentru că în această instituție 

elevii vor avea de-a face cel mai probabil cu conflicte, aspectul esențial al muncii profesorului fiind 

administrarea eficientă, sub semnul valorilor civic-democratice a activităților specifice sălii de 

clasă. Conflictul poate fi abordat din punctul de vedere al şanselor oferite pentru maturizare şi 

                                                                 
1 DEX. Dicţionarul explicativ al limbii române, Ediţia a III-a, Academia Română, Editura 

Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2009, p.211. 
2 Adrian Neculau,Ana Stoica-Constantin, Psihosociologia rezolvării conflictului, Editura Polirom,1998, Iași, p.53. 

               1 
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dezvoltare prin educaţie. Descoperirea laturii constructive a conflictului depinde de  modul de 

abordare a conflictului, de transformarea sa în direcții benefice și utile.Spre exemplificare, 

conflictul poate fi privit drept o experiență de viață, un act de învățare sau un act de dezvoltare 

personală, de autocunoaștere, de cunoaștere a celorlalți și a fenomenelor psihosociale. Tratarea 

conflictelor în mod constructiv contribuie pe de o parte la sănătatea individuală a elevilor, pe de alta 

parte, pe termen lung şi aplicată la scară planetară are efecte asupra sănătăţii umane în întregul ei. 

Conflictele - în accepţiunea modernă – există atunci când două părţi (persoane sau organizaţii aflate 

în interdependenţă) sunt aparent incompatibile din cauza percepţiei diferite a scopurilor, valorilor, a 

resurselor sau a nevoilor. 

Pentru ca profesorul să acţioneze pentru prevenirea şi soluţionarea conflictelor, este necesar 

ca acesta să cunoască tipologia lor, în orice clasă de elevi pot apărea conflicte ce constau în stări 

tensionale ce se pot instala la niveluri diferite: elev-elev, diriginte-elevi, profesori-elevi, clasa de 

elevi-alte colective de elevi, elevi-părinți, profesori-părinți.  Într-un conflict pot exista „puncte de 

vedere diferite între opinii, interese, scopuri, credințe, convingeri, experiențe, sentimente și valori”.3 

Cauzele care pot genera conflicte  sunt foarte diferite, situându-se atât la nivelul 

profesorului, la nivelul elevului, cât și la nivelul dirigintelui, al conducerii școlii sau al părinților. 

Ele  sunt cel mai adesea provocate de: lipsa de comunicare sau de comunicarea defectuoasă; 

inacceptarea exprimării unei opinii opuse de către elevi; menținerea unor catalogări, etichete cu 

privire la aceștia, insuficienta cunoaștere a elevilor și a specificului interacțiunii în clasa de elevi; 

respectul de sine scăzut; predominarea trăsăturilor indezirabile la unii subiecți; lipsa de atenție; lipsa 

de obiectivitate a educatorului în conduită față de elevi; supraîncărcarea elevilor cu sarcini 

nediferențiate; aplicarea rutinieră a acelorași măsuri în raport cu toți elevii; nevalorificarea și lipsa 

de apreciere a aptitudinilor elevilor; nesesizarea la timp a influențelor informale asupra elevilor; 

recurgerea la argumentul autorității în rezolvarea unor probleme sau amânarea rezolvării lor; 

neimplicarea elevilor în luarea deciziilor; nediscutarea cu elevii a regulilor și a consecințelor 

încălcării acestora; neexersarea înțelegerii și acceptării sancțiunilor și recompenselor; slaba 

comunicare cu părinții și cu Consiliul Profesoral al școlii. Elementul determinant în actul 

comunicării este emițătorul (sursa), care în situații de conflict școlar se manifestă din plin ieșind în 

evidență. Deoarece profesorul-emițător deține controlul asupra actului de comunicare, se impune ca 

în situații conflictuale să acționeze prompt, să identifice în timp util sursele conflictului și să 

stabilească strategia de dezamorsare și de normalizare a actului didactic. Sursele conflictuale pot fi: 

                                                                 
3 Ion Frunjină, Angela Teșileanu,Comunicare, negociere și rezolvare de conflicte, București, Editura Mondan, 2002, 

p.122. 
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încălcarea nevoilor fundamentale ale omului (libertatea, afirmarea, succesul, cunoașterea, acțiunea), 

valorile (morale, sociale, profesionale) diferite pentru că profesorul și elevul aparțin  ca experiență 

de viață unor timpuri diferite, gândesc raportându-se la valori și culturi diverse; percepțiile care nu 

coincid asupra realității (când oamenii văd diferit sau gândesc altfel despre același element al 

acesteia pot apărea situații conflictuale); interesele diferite pot determina preocupări diverse; 

resursele limitate: spații, logistică, timp care alterează relația profesor-elev, nevoile pshihologice: 

respectul de sine, stabilitatea intrapsihică (liniștea interioară), buna înțelegere, afecțiunea, fericirea. 

Alterarea acestor nevoi atrage apariția conflictelor interioare, care pot provoca conflicte cu ceilalți 

actori educaționali. Analiza cauzelor poate oferi atât modalităţi de prevenire a conflictelor, cât şi 

soluţii ale conflictelor deja existente. I. O. Pânișoară (2004) menţionează necesitatea existenţei în 

practică a unor strategii de prevenire a conflictului (când acest lucru este posibil) combinate cu 

strategii de reducere a acestuia (când conflictul nu a putut fi prevenit). 

Elementele după care poate fi recunoscut conflictul sunt: disconfortul, incidentul, 

neînţelegerea, tensiunea şi criza. Disconfortul este o senzaţie intuitivă conform căreia, ceva nu este 

în ordine, chiar dacă nu se poate spune ceva anume. Este un moment în care profesorul poate să 

găsească o cale de acţiune pentru prevenirea conflictului sau să aştepte în stare alertă să vadă ce se 

va întâmpla. Incidentul presupune petrecerea unor fapte mărunte, de exemplu un schimb de replici 

care întristează sau irită, dar nu au persistenţă şi se uită într-o perioadă scurtă de timp. 

Neînţelegerea poate fi generată de o comunicare defectuoasă. Atunci când se trag concluzii eronate 

înseamnă că şi-au făcut loc prejudecăţile, minciuna, agresivitatea etc. Tensiunea se instalează în 

momentul în care percepţia acţiunii unei persoane este distorsionată. Atitudinile negative şi ideile 

fixe prezente de ambele părţi devine o sursă permanentă de teamă, de frică. Sentimentele faţă de 

persoana în cauză se înrăutăţesc şi lipseşte doar scânteia care să conducă la inflamarea situaţiei. 

Criza este manifestarea cea mai evidentă a conflictului. Este momentul în care se întrerupe o relaţie 

şi apar diferite manifestări de violenţă verbală sau fizică. Comportamentul poate deveni violent, 

deoarece scapă de sub controlul raţiunii, fiind dominat de impulsurile emoţionale.  

Procesul conflictului poate fi segmentat în cinci stadii care trebuie cunoscute de managerul 

educaţional: conflictul latent (etapa de apariţie când acesta începe să de dezvolte), conflictul 

perceput (când cei implicaţi recunosc existenţa conflictului), conflictul simţit (când cei implicaţi 

resimt stările de tensiune, de supărare, de frustrare), conflictul manifest (când indivizii încep să se 

manifeste prin comportament) şi conflictul final (când problema s-a rezolvat sau a fost amânată). 

Într-o situaţie conflictuală apărută pot exista două tipuri de acţiuni: de abordare şi de evitare. 
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Profesorul trebuie să aleagă acţiunea de abordare, deoarece, deşi îi displace, este necesar să se 

implice în rezolvarea unui conflict apărut, altfel ar putea degenera în mod neprevăzut și ireparabil. 

Se consideră ca fiind mai oportună prevenirea conflictelor decât căutarea unor soluţii de 

aplanare a acestora. În ceea ce privește strategiile de prevenire a conflictelor, sunt cunoscute mai 

multe modele, printre care: Canter – profesorul să se manifeste pozitiv în toate situațiile, să ajute 

elevii să conștientizeze scopurile și cerințele de rezolvare și, mai ales, normele disciplinare, de 

participare, utilizând stimulările adecvate; modelul modificărilor de comportament – întărirea unui 

comportament se datorează consecințelor pozitive sau negative pe care le are; întărirea, prin 

confirmare, a unui comportament pozitiv duce la repetare, iar lipsa de întărire a celor negative va 

determina suprimarea lor, ambele situații determinând modificări comportamentale; modelul 

consecințelor logice – elevul trebuie să se autoanalizeze și să prevadă consecințele abaterilor, cu 

sprijinul dirigintelui și al clasei; modelul Glasser-constă într-o terapie a realității, realizată prin 

analize și dezbateri, raportând permanent comportamentul la specificul mediului, la cerințele și 

dificultățile lui; modelul Kounin-este numit și efectul de undă, bazându-se pe acțiunea pe care o are 

asupra grupului, atunci când sancțiunea se aplică unui elev. 

În general, textele despre prevenirea şi rezolvarea conflictelor se axează pe importanţa 

comunicării deoarece comunicarea perturbată reprezintă o sursă a conflictului. Comunicarea 

asertivă este o strategie eficientă în prevenirea conflictelor. Asertivitatea reprezintă capacitatea de a 

ne exprima emoțiile și convingerile fără a afecta și a ataca drepturile celorlalți. Asertivitatea în 

comunicare presupune următoarele abilități: comunicare directă, deschisă şi onestă, care ne face să 

avem încredere în noi şi să cîştigăm respectul prietenilor şi colegilor exprimarea emoţiilor şi într-un 

mod în care ne satisfacem nevoile şi dorinţele, fără a le deranja pe cele ale interlocutorului; 

menţinerea şi încheierea unei conversaţii într-un mod plăcut; exprimarea emoţiilor negative, fără a 

te simţi jignit şi exprimarea celor pozitive (bucuria, mîndria, atracţia); de a spune „nu” fără să te 

simți vinovat sau jenat 

Prevenirea conflictului include măsurile de prevenire a tuturor incompatibilităților și a  

comportamentelor care ar putea genera conflictul, realizându-se de fiecare persoană, administrator 

însuși al relațiilor interpersonale. Pentru prevenirea conflictelor pshihologia folosește o varietate de 

tehnici și strategii pe care cadrele didactice le pot folosi în activitatea la clasă, care sunt menite să 

contribuie la normalizarea relațiilor și la ameliorarea climatului psihosocial. Ascultarea activă 

optimizează comunicarea, „ascultarea pentru aflarea de informații”4 presupune și procesul de 

autodezvăluire fiind foarte utilă în rezolvarea propriilor conflicte interpersonale, precum și la 

                                                                 
4 Ion-Ovidiu, Pânișoară, Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune educaţională, Editura Polirom, Iași, 2004, p.52. 

4 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

259 

 

medierea conflictelor.Exprimarea asertivă este, cu alte cuvinte, o modalitate de prevenire și 

rezolvare a conflictului prin care se comunică interlocutorului elemente care țin de starea pshică 

într-un mod dezirabil. Încurajarea stimei de sine a celuilalt pornind de la faptul că sensibilitatea 

persoanelor la mesaje negative de tip evaluativ determină dezvoltarea conflictelor, se impune o 

strategie care să ducă la creșterea stimei de sine a interlocutorului. E nevoie de întăriri pozitive și de 

evitare a celor din sfera negativului. Strategiile de prevenire a conflictului pot conţine: focalizarea 

pe obiective, producerea unor sarcini stabile și acceptate de toți elevii atunci când se lucrează în 

grup, facilitatea comunicării, evitarea situațiilor de tip câștig-pierdere, utilizarea unor strategii de 

moderare a activități. 

O parte din regulile generale ce pot fi practicate în cadrul modalităţilor de rezolvare a 

conflictelor ar putea fi: fiecare parte să aibă posibilitatea să îşi expună poziţia şi soluţia;  să se 

identifice interese şi scopuri comune;  să se evidenţieze motivele care fac posibilă apropierea dintre 

părţi; să se dea sugestii pentru rezolvarea neînţelegerii; să se adopte o soluţie şi să se aplice în mod 

progresiv, cu sancţionarea celor ce o încalcă. Tacticile de negociere a soluţiilor ţin în mare parte de 

arbitrul conflictului. Un bun manager al conflictelor va şti să asculte fiecare parte implicată, ar 

trebui să aibă capacitatea de a empatiza şi de a înţelege motivele fiecărei părţi şi va propune 

soluţiile optime, aceasta nu înainte de a-i pregăti la o conciliere pe cei aflaţi în tensiune. Totul ţine 

de înţelegerea obiectivă, detaşată şi superioară a problemei care s-a ivit, a cauzelor acesteia şi de 

capacitatea arbitrului de mediere a conflictului. Bunul-simţ, logica, calmul şi respectul sunt 

prioritare  într-un asemenea "joc" al caracterelor, care nu trebuie să degenereze în spectacol. 

Pentru a se asigura rezolvarea conflictelor  se cunosc foarte multe strategii, dar în mediul 

şcolar putem folosi una sau mai multe din următoarele, în afară de cele menționate anterior: aflarea 

motivului real care a generat starea de tensiune; găsirea unor puncte comune pozitive de la care să 

se plece în găsirea soluţiilor; discuţii cu fiecare în parte; concentrarea asupra unor acțiuni de viitor 

mai mult decât asupra unor evenimente din trecut; discutarea conflictului la nivelul grupului, ca 

studiu de caz; participarea unei părţi neutre pentru a media si a consilia pe cei în cauză; implicarea 

în discuţii si a altor factori interesaţi (părinţi, prieteni, consilier etc.); cooptarea si antrenarea părţilor 

în conflict la realizarea unor proiecte comune, specificând cine va face și când; cererea de scuze în 

mod direct, dând și explicaţiile necesare în faţa clasei; încrederea reciprocă în buna credință a 

fiecăruia; analiza consecinţelor pozitive si negative; dacă se impune, se poate recurge și la 

schimbarea grupului sau reconstruirea lui după alte criterii; în cazul unor abateri și devieri grave de 

comportament se face apel la diverşi factori de specialitate (medici, jurişti, psihologi etc.); folosirea 
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sistemului de sancţiuni şi pedepse; raportarea ambelor  părţi la situaţii mult mai dificile, obstacole, 

ameninţări etc. 

Indiferent de metoda concretă de soluționare a conflictelor, trei acțiuni preliminare ar putea 

să ducă la creșterea șanselor de reușită: definirea precisă a subiectului disputei; îngustarea terenului 

de dispută; lărgirea spectrului posibilităților de rezolvare. În anumite situații conflictuale este 

recomandabilă strategia relaxării limitate; aceasta constă în realizarea unor înțelegeri asupra unui 

număr de probleme individuale ce pot fi separate de aspectele mai largi și mai importante ale 

disputei, ale căror soluționări sunt mai dificil de realizat. Se trece astfel de la o situație de conflict 

total, în care singurele alternative de rezolvare sunt victoria sau înfrângerea, la o situație cu o gamă 

mai largă de posibilități de rezolvare, de pe urma căreia pot beneficia ambele părți. 

De-a lungul timpului, au fost determinate anumite etape care respectate, ajută la rezolvarea 

conflictelor: generarea de idei (opțiuni, variante) prin tehnicile de clarificare (divizarea problemei, 

investigarea, fixarea de scopuri – care este rezultatul pe care îl dorim?), de generare (construirea 

cooperantă a unei soluții), de negociere(anticiparea adoptării uneia sau alteia din soluții – ce se va 

întâmpla dacă nu cădem de acord? Care este cea mai bună variantă în astfel de situație? Anticiparea 

consecințelor – ce voi face eu dacă nu cădem de acord?); selecția unei idei pentru a o transforma în 

soluție (se pot acorda calificative sau note fiecărei soluții. Este corectă? Rezolvă ea problema? 

Putem să avansăm o singură variantă sau avem nevoie să încercăm mai multe?); implementarea 

(Sarcinile de îndeplinit.Cine răspunde de fiecare etapă? Este responsabilitatea distribuită corect? 

Care este calendarul de implementare? Cum se va face verificarea și evaluarea?); acordul (Mai 

există chestiuni importante pentru problema noastră de care ar trebui să ținem cont? Cum vom 

formula acordul: prin strângerea mainilor sau în scris?). Managementul conflictului începe, așadar, 

cu măsurile de evitare a acestuia, continuă cu rezolvarea conflictelor declanșate și sfârșește cu 

reducerea, minimalizarea sau înlăturarea consecințelor negative. Rezolvarea conflictelor înseamnă 

că toate părţile implicate ajung în mod liber la un acord după ce au redefinit şi reperceput relaţiile 

dintre ei şi după ce au făcut evaluarea, adică au examinat şi au luat în calcul toate elementele 

relevante ale relaţiilor. Rezolvarea conflictelor depinde de anumite opţiuni strategice și de 

conştientizarea lor. Exisă indici care variază de la evident la subtil, acestea sunt cheile conflictului, 

simptome, indicatori, stadii sau tipuri distincte ale conflictelor. O parte importantă a problematicii 

care vizează conflictele o reprezintă refacerea relațiilor dintre părțile implicate, acest lucru fiind 

posibil prin comunicare și consiliere. Profesorii și diriginții trebuie să cunoască particularitățile 

clasei de elevi sub toate aspectele, cu precădere dimensiunile biologice, pshice și sociale.Este 

indicată cooperarea cu psihologul școlar, precum și o activitate de informare și consiliere a 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

261 

 

părinților. Diriginții trebuie să ofere oportunitatea de relaționare eficientă între elevi, încurajând și 

promovând activitățile extrașcolare și extracurriculare care să pună în evidență capacitățile și 

abilitățile elevilor. În același timp, cadrele didactice trebuie să se informeze în legătură cu punctele 

tari și punctele slabe ale  elevilor, recomandându-se activitatea pe grupe, care oferă elevilor 

oportunitatea de a interacționa, chiar prin relații de competiție constructivă. Diriginții, care cunosc 

cel mai bine particularitățile elevilor din clasă pentru că la acest nivel „se conturează anumite 

trăsături caracteristice specifice numai unui colectiv”5 pot să depisteze cât mai precoce dificultățile 

de relaționare a unor elevi și în colaborare cu psihologul școlar să ia măsuri pentru a ameliora 

situațiile care ar putea conduce la tensiuni în grupul de elevi. De asemenea, diriginții, prin rolul lor 

de lider adult, trebuie să creeze un mediu cald, primitor în timpul activităților școlare și să ofere 

modele de conduită și interrelaționare. 

În concluzie, prevenirea și aplanarea conflictelor  în şcoală este o prioritate care impune 

măsuri concrete, în parteneriat, fiind implicaţi următorii factori: şcoli, servicii de protecţie și 

asistenţă, poliţia, biserica, mass-media, familia, societatea în ansamblul ei. Şcoala trebuie să 

pregătească viitorul adult astfel încât să poată preîntâmpina conflictele cu care se confruntă şi să le 

evite atunci când e cazul sau cel puţin a le rezolva în cel mai bun mod, astfel încât atât el, cât şi cei 

implicaţi să nu fie stopaţi în acest proces de schimbare, de evoluţie şi de dezvoltare personală. 

Profesorul trebuie să ţină seama de faptul că rezolvarea unui conflict depinde adesea de voinţa celor 

implicaţi de a-şi modifica atitudinile şi opiniile. Abilitatea managerială de rezolvare a conflictelor 

depinde de competenţele profesorului în managementul relaţiilor umane şi în abilităţile de 

comunicare. De aceea, în managementul conflictelor, profesorul trebuie să ştie să vorbească, dar şi 

să asculte, să promoveze cooperarea pentru a dezvolta un climat bazat pe încredere, să dea dovadă 

de respect faţă de părţile implicate, să fie tolerant faţă de diferitele opinii, să promoveze luarea în 

mod democratic a unei decizii, să fie responsabil, să dea dovadă de echilibru, calm şi să fie 

echidistant faţă de cei implicaţi. Datorită faptului că astăzi elevul are numeroase surse de informare, 

rolul profesorului este acela de a-i oferi un model comportamental, atitudinal şi nu va reuşi decât 

dacă va avea o conduită de bun cetăţean. Profesorul trebuie să fie creativ, receptiv la nou pe care să-

l accepte şi să-l promoveze şi să-i formeze pe elevi în spiritul acelorlaşi valori şi atitudini, 

competenţe şi abilităţi, a unei reale educaţii europene. Descoperirea laturii constructive a 

conflictului depinde de  modul de abordare a conflictului, de transformarea sa în direcții benefice și 

utile. Consecințele negative ale conflictelor sunt multiple cu efecte emoționale nedorite în timp. Ele 

                                                                 
5 Elena, Joița,  Management educațional, Editura Polirom, Iași, 2000, p.161. 

5 
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pot produce emoții și sentimente grave: furie, suferință, singurătate, îmbolnăviri fizice și psihice, 

conflictele nerezolvate împiedică dezvoltarea personală, pot produce pagube materiale sau duc la 

pierderea libertății sau a vieții. 

Din materialele consultate, am constat că există o diversitate de reguli de comportament, 

care dacă ar fi cunoscute şi respectate, ar conduce la prevenirea şi soluţionarea conflictelor. 

Esențială ar fi capacitatea de a ne exprima sentimentele şi părerile într-un mod clar, uşor de înţeles. 

Răspunsurile trebuie să fie însoţite de explicaţii, fie că sunt pozitive sau negative, aşteptările pe care 

profesorul le are de la elevi se impun să argumentate. Dacă sunt corect înţelese de elevi, multe 

cauze ce pot determina conflicte vor fi eliminate. Mult mai dificil este  să-ţi exprimi sentimentele şi 

părerile faţă de o persoană a cărei atitudine te afectează.Modul  de adresare politicos, tonul calm, 

adresarea de rugăminţi, nu transmiterea unor ordine trebuie să reprezinte însuşiri ale fiecărui 

profesor. 

Fiinţa umană trăieşte într-un mediu social format din indivizi cu caractere, mentalităţi şi 

opinii diferite, ceea ce generează în anumite condiţii situaţii conflictuale.  Este adevărat că atât noi, 

cât şi elevii noştri, suntem martorii şi, uneori, chiar produsul manifestărilor prin care conflictele 

sunt soluţionate impropriu şi, în acest sens, se soldează cu repercusiuni asupra tuturor persoanelor 

implicate, tema fiind un punct de reper atât pentru formarea tinerilor profesori cât și pentru 

formarea continuă a cadrelor didactice cu mai multă experiență. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ÎN AER LIBER - AUTDOOR ACTIVITIES 
 

Mihaela Marița- Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani 

Gheorghița Obogeanu - Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

Educația prin activități în aer liber începe să devină tot mai importantă și în țara noastră, 

factorii responsabili din domeniul educațional conștientizând importanța contactului direct cu natura 

atunci când încercăm să cultivăm în rândul elevilor noștri dragostea și respectul față de mediul 

înconjurător natural. 

Activitățile în aer liber cu copiii se pot desfășura sub diverse forme: 

 Educație pentru mediu 

 Activități recreative 

 Programe de dezvoltare personală și socială 

 Drumeții 

 Tabere de aventură 

Avantajele pe care le oferă astfel de activități sunt: 

 Oferă posibilitatea contactului direct cu natura 

 Schimbă atitudini și comportamente față de mediu 

 Au loc într-un mediu relaxant, fără constrângerile unui spațiu închis 

 Dezvoltă spiritul de echipă 

 Conduc la reșterea gradului de participare activă 

http://promep.softwin.ro/promep/news/show/3646
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 Dezvoltă relații puternice între oameni, bazate pe sprijin reciproc 

Un exemplu de astfel de activitate este proiectul „Copii sănătoși într-un mediu sănătos”, 

inițiat de Asociația EDUPRO în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” structură Școala 

Gimnazială nr. 2 Petroșani, proiect finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România în 

cadrul Programului Spații Verzi.  

Scopul proiectului a fost amenajarea spațiului verde din curtea Școlii Gimnaziale nr. 2, prin 

plantarea de pomi fructiferi, arbuști ornamentali și flori pe o suprafață de 3626 m2 și instalarea de 

mobilier de grădină necesar activităților în aer liber ale copiilor. Acest lucru a fost realizat împreună 

cu elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 2, iar obiectivele urmărite în acest proiect 

au fost: 

 Implicarea elevilor și părinților acestora în activități de voluntariat. 

 Dezvoltarea abilităților de gospodărire ale elevilor și responsabilizarea în raport cu propria 

muncă. 

 Înfrumusețarea zonei verzi din curtea școlii prin plantarea de pomi fructiferi, arbuști 

ornamentali și flori. 

 Realizarea unui aspect plăcut și benefic al curții școlii, prin montarea de mobilier de grădină, 

util pentru activitățile în aer liber ale elevilor. 

În cadrul proiectului elevii au desfășurat două tipuri de activități: 

1. Activități de amenajare a spațiului verde   

 

2. Activități de educație ecologică: Lecția R-R-R (Reducere-Refolosire-Reciclare) 

 Vizionare de filmulețe tematice 

 Confecționare de produse din materiale reciclabile 

 Activitatea se va finaliza cu o expoziție a produselor realizate de copii, care va avea cu 

ocazia Zilei Mondiale a Mediului. 
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BARIERE ŞI BLOCAJE ÎN COMUNICARE 
 

Prof. Mărgulescu Marcela-Carmen - Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe 

Magheru”, Tg-Jiu 
 

În societatea contemporană, comunicarea a devenit o temă centrală de dezbatere. De la şeful 

de stat la cetăţeanul de rând, toată lumea se întreabă de ce există atâtea probleme de comunicare. 

Poate fi facilitată comunicarea dintre indivizi, dintre grupuri şi cum se poate realiza acest lucru? 

Psihologi, lingvişti, informaticieni studiază problema şi oferă modele, sfaturi şi instrumente de 

lucru. Comunicarea este un câmp vast de reflecţie, de studii, de realizări.  

În sens larg, comunicarea ca act tranzacţional, inevitabil în situaţii de interacţiune, devine 

esenţială atât pentru viaţa personală, cât şi pentru cea socială a individului. Astfel, noţiuni precum 

limbă, limbaj, comunicare au mai multe sensuri. Ele constituie obiectul de investigaţie al mai 

multor discipline ştiinţifice: lingvistica, semiotica, psihologia, sociologia etc. Aceste discipline aduc 

propriile lor perspective de abordare, care nu sunt întotdeauna identice sau complementare. Sensul 

etimologic al acestei noţiuni trebuie lămurit dacă luăm în considerare ancorarea lui într-un sistem de 

interdisciplinaritate. În limba latină verbul comunico-are provine din adjectivul munis-e a cărui 

semnificaţie era,,care îşi face datoria, îndatoritor, serviabil”. Prin derivare, cuvântul a dat naştere 

unei familii lexicale bogate din care amintim pe immunis-e care înseamnă ,,scutit de sarcini, 

exceptat de la o îndatorire (de exemplu: imun înseamnă exceptat de la contractarea unei boli, care 

nu face boala). 

În concepţia lui Antoine Meillet, communise înseamnă ,,care îşi împarte sarcinile cu 

altcineva.” În latina clasică însemna, ,,care aparţine mai multora sau tuturor”. Comunicus a dat 

naştere ulterior verbului communico, pătrunzând în româneşte prin filieră franceză. 

Ca act, sistem, cod sau mijloc, comunicarea stă la baza organizării şi dezvoltării sociale, 

influenţând raporturile pe orizontală şi verticală între oameni, intervenind chiar în aspiraţiile lor, dar 

şi în cunoaşterea realităţii. În acest sens, se acceptă de către diverşi specialişti ideea după care, 

capacitatea de a-şi formula şi transmite gândurile în termeni verbali, este definitorie pentru om. Mai 

mult decât orice deprindere ori abilitate, posibilitatea comunicării prin limbaj articulat reprezintă o 

trăsătură universal şi specific umană. 

În prezent, două mari modele de analiză a comunicării domină câmpul cercetării cu privire 

la comunicarea interumană: un model tehnicist, provenit din abordarea şi reflecţiile cibernetice şi un 

model psihosociologic, rezultat al cercetărilor din domeniul psihologiei sociale. 
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În 1952 Shannon a elaborat un model în cadrul teoriei informaţiei, care a fost apreciat şi s-a 

bucurat de o largă aplicabilitate în mai multe domenii. Conform lui Shannon, comunicarea poate fi 

definită ca transmitere a unui mesaj dintr-un loc în altul.Comunicarea se bazează pe stabilirea unei 

relaţii între un emiţător şi un destinatar. Emiţătorul care oferă o informaţie, trebuie să o traducă într-

un limbaj accesibil destinatarului şi compatibil cu mijloacele de comunicare utilizate: aceasta este 

codarea. Elaborat astfel, mesajul este transmis prin canalul de comunicare către receptor care-l va 

decoda şi-l va înţelege. Pentru a fi eficient, sistemul presupune o modalitate de control, de reglare şi 

de corectare a greşelilor: este feedback-ul, adică bucla de retroacţiune de la receptor spre emiţător. 

I s-au reproşat lui Shannon faptul că ignoră total că în comunicare sunt implicaţi indivizi sau 

grupuri, deci operatori supuşi unor influenţe masive din partea factorilor psihologici, a 

constrângerilor de natură socială, a sistemelor de norme şi valori şi faptul că priveşte comunicarea 

ca pe un proces liniar şi secvenţial. 

J.C.Abric analizează comunicarea din perspectiva psihosocială. În opinia lui, ,,comunicarea 

reprezintă ansamblul proceselor prin care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii 

între persoane aflate într-o situaţie socială.”6 

Procesele de comunicare sunt sociale, se întemeiază pe fenomene de interacţiune şi sunt 

determinate de acestea. Orice comunicare este o interacţiune. Fiind o interacţiune, ea se prezintă ca 

un fenomen dinamic care implică o transformare, ceea ce înseamnă că ea este subsumată unui 

proces de influenţă reciprocă  

Prin urmare, comunicarea reprezintă un act social, deliberat sau involuntar, conştient sau nu. Ea este 

unul dintre actele care stau la baza legăturii sociale, având întotdeauna o finalitate, un obiectiv, care 

poate fi explicit, implicit sau inconştient. 

Comunicarea interpersonală este caracteristica cea mai importantă a omenirii şi cea mai 

mare realizare a sa. Reprezintă abilitatea oamenilor de a transforma vorbele fără noimă în cuvinte, 

fiind capabili să-şi facă cunoscute dorinţele, sentimentele şi ideile.Este un proces complex de care 

depinde ,,structura reuşitelor, miracolelor sau dezastrelor umane.” 

În situaţiile de instruire domină mai ales, ,,pentru şi prin vehicularea conţinuturilor, prin 

predare-învăţare-evaluare relaţiile conturate în jurul efectuării unor operaţii specifice comunicării 

didactice: emitere(de mesaje, informaţii, idei, însuşiri, semne, limbaje, sensuri, structuri, algoritmi, 

acţiuni, date, rezultate ş.a.), transmitere, atragere a atenţiei, demonstrare, convingere, explicare, 

prezentare, combinare de moduri, controlarea transmisiei, adaptarea la receptori.”7 

                                                                 
6 Abric J.C.Psihologia comunicării, Editura Polirom, Iaşi,2002,p.14                
7 Joiţa Elena, Eficienţa instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1998, p.248 
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Comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip feedback privind atât informaţiile 

explicite, cât şi pe cele adiacente, intenţionate sau formate pe parcursul comunicării. Se referă la 

transmisia şi schimbul de informaţii dintre pedagog şi elev şi invers, la circulaţia de impresii, 

judecăţi de valoare, comenzi, trăiri afective, cu scopul de a îmbogăţi sfera cunoştinţelor, pentru a 

determina modificări comportamentale. 

Luminiţa Iacob consideră că,, O posibilă definire a comunicării didactice se poate structura 

pe ideea că aceasta este o comunicare instrumentală, direct implicată în susţinerea unui proces 

sistematic de învăţare.”8 

Un cadru didactic modern trebuie să se implice într-o comunicare permisivă şi democratică, 

amicală şi deschisă cu elevii săi. Nu mai este acceptat profesorul sobru, sever, distant, autoritar, care 

foloseşte catalogul ca pe o armă cu ajutorul căreia obţine orice de la elevi. Un astfel de profesor nu 

este pregătit pentru o relaţie de comunicare cu elevii, nu poate să înţeleagă problemele elevilor, nu 

poate renunţa la inhibiţii. 

Profesorul modern ştie că şcoala are rolul de a forma, de a educa, reuşeşte să coboare la 

nivelul de înţelegere al elevilor, ştie să-i atragă cu o retorică a utilităţii practice, poate să înlăture 

riscurile generate de o relaţie de comunicare prea apropiată cu elevii săi şi să le ofere acestora 

soluţii şi sfaturi bune. 

Un profesor competent conduce cu pricepere dialogul cu elevii influenţând personalitatea 

copiilor şi lăsându-se influenţat de personalitatea acestora, stimulându-se reciproc. Elevii vor 

recepta eficient mesajul profesorului, iar acesta, prin intervenţiile şi întrebările elevilor va obţine un 

feedback adevărat în legătură cu eficienţa şi imperfecţiunile actului de predare-învăţare. 

Astăzi, modelul interactiv a înlocuit perspectiva telegrafică a comunicării. Actul comunicării 

apare ca o relaţie de schimb între parteneri, fiecare are un statut dublu: de emiţător şi de receptor. 

Astfel, informaţia vine nu numai de la profesor spre elev, ci şi de la elev spre profesor şi nu i se mai 

atribuie profesorului doar rolul de emiţător şi elevului pe acela de receptor. 

De multe ori, în comunicare apar adevărate blocaje, care fac ca între informaţia transmisă şi 

mesajul perceput să existe diferenţe vizibile. Comunicarea ineficientă cauzează conflicte, probleme 

atât în familie, cât şi la şcoală, stres psihologic, izolare. Barierele în comunicare se produc atunci 

când receptorul mesajului nu primeşte sau interpretează greşit sensul pe care emiţătorul a vrut să i-l 

dea. Scopul studierii comunicării este acela de a reduce cauzele care provoacă aceste fenomene. 

În orice sistem de comunicare pot fi întâlnite bariere şi, de aceea, e corect să spunem că 

mesajul transmis nu e niciodată mesaj receptat. Ar fi ideal ca tot ce se emite să fie şi recepţionat, dar 

                                                                 
8 Iacob Luminiţa,Comunicarea didactică, în Psihologia şcolară( coordonator A. Cosmovici, L. Iacob), Editura Polirom, 
Iaşi, 1998, p.35 
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în practică e imposibil, deoarece nu tot ce se află în intenţiile emiţătorului se regăseşte şi în 

aşteptările receptorului, pentru că sensurile în carea se realizează comunicarea diferă de la individ la 

individ. 

O cale principală de antrenare a comunicării constă în identificarea blocajelor ce reduc 

semnificativ fidelitatea sau eficienţa transferului de mesaj. 

Ion Ovidiu Pânişoară în lucrarea,, Comunicarea eficientă”9 consideră că se poate vorbi 

despre bariere ce ţin de sistem (se identifică uşor la nivelul agenţilor comunicaţionali: receptor, 

emiţător, sau în contextul comunicării, la nivelul canalului de comunicare) şi despre bariere ce ţin 

de proces (care sunt rezultatul interacţiunii din interiorul comunicării). În prima categorie, pot fi 

identificate aspecte comune atât emiţătorului, cât şi receptorului: deficienţele de transmisie şi de 

receptare a informaţiei, statutul social al celor care comunică, conceptualizarea mesajului în funcţie 

de situaţie şi de scop, limbajul şi normele grupului sunt dimensiuni complementare ale unor astfel 

de bariere. 

Referitor la a doua categorie de factori, aceştia sunt mai greu de surprins în ipostaza de 

bariere de comunicare. ,,Unii autori vorbesc despre surse ale comunicării ineficiente, alţii despre 

repere ale comunicării eficiente. Richard şi Patricia Schmuck10( Schmuck, Schmuck, 1992, p. 249) 

vorbesc despre patru niveluri importante în clasă: 

1. mesajul adus în atenţie în acelaşi timp de comunicarea verbală şi nonverbală; 

2. intenţiile manifestate şi intenţiile ascunse ale partenerilor comunicaţionali; 

3. latura acţional-emoţională a activităţilor de comunicare; 

4. funcţiile de susţinere a sarcinilor de grup. 

Specialiştii au fost şi sunt preocupaţi de abordarea unor aspecte ale comunicării ce 

îngreunează procesul de comunicare, căutând soluţii pentru neutralizarea factorilor care le 

generează sau pentru diminuarea influenţelor acestora. astfel, Edouard Limbos identifică patru 

tipuri de bariere personale care blochează comunicarea în raporturile interumane: 

 a. bariere cauzate de contextul socio-cultural –se referă la condiţiile de trai ale individului ( 

conflictul de valori şi lipsa cadrului de referinţă, condiţionarea şi manipularea prin mass-media, 

prejudecăţile, diferenţele culturale ). 

            b. bariere cauzate de frica endemică – se referă la teama pe care o încearcă anumiţi membri 

ai societăţii, cei mai vulnerabili, cei care au unele sensibilităţi personale ( înfruntarea, agresivitatea, 

rezistenţa la schimbare, lipsa încrederii în sine, principiul competiţiei ) 

                                                                 
9 Pânişoară  Ovidiu-Ion, Comunicarea eficientă, Editura Polirim, Iaşi, 2006, p.109 
10 Ibidem, p.109 
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             c. bariere cauzate de atitudini individualiste – sunt specifice indivizilor care pun accentul pe 

propria persoană ( comportament egocentric, sentimentul de incompetenţă sau ineficienţă, 

necunoaşterea propriei persoane, pasivitate excesivă, lipsa de obiectivitate şi realism ). 

             d. bariere referitoare la relaţiile individ-grup (lipsa de autenticitate, marginalizarea, 

izolarea). 

O altă taxonomie a blocajelor comunicării este realizată de Leonard Saules care consideră că 

în procesul de comunicare pot interveni: 

              -bariere de limbaj ( aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diverse persoane, ideile 

preconcepute şi rutina influenţează receptivitatea, dificultăţi de exprimare, starea emoţională a 

receptorului poate deforma ceea ce aude ); 

               -bariere de mediu ( climat de muncă necorespunzător, folosirea de suporturi 

informaţionale neadecvate ): 

               -bariere de concepţie ( exprimarea cu stângăcie a mesajului de către emiţător, existenţa 

presupunerilor, lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj, concluzii pripite asupra mesajului, 

rutina în procesul de comunicare ). 

Sidney Shore identifică trei tipuri de blocaje ce constituie probleme reale în realizarea 

procesului de comunicare: 

                1.bariere de ordin emoţional (dificultatea de a schimba modul de gândire, teama de a nu 

comite greşeli, neîncrederea faţă de superiori, colegi, dependenţa excesivă de opiniile altora, lipsa 

capacităţii de a depune un efort susţinut în rezolvarea unei probleme ): 

                2. bariere de ordin cultural ( slaba capacitate de a transforma sau modifica ideile, dorinţa 

de a se conforma modelelor sociale,,,conformism” la ideile vechi, dar şi la cele noi ) ; 

                 3. bariere de ordin perceptiv ( incapacitatea de a se distinge între cauză şi efect,  refuzul 

de a sesiza, de a releva, incapacitatea de a defini lucrurile, îngustarea excesivă a punctului de vedere 

).   Zgomotul ( mecanic, semantic, de mediu ) este considerat o barieră de transmitere a mesajului. 

Wilcox, Ault şi Agee, referindu-se la mesaj ca element central al comunicării, spun că 

receptorul poate,, să-l amplifice pe acesta, să-l interpreteze în mod greşit sau să-l ignore.” (Wilcox, 

Ault şi Agee, 1989,pp. 200-202 )11. Barierele care se desprind direct dintr-o astfel de perspectivă 

pot include următoarele elemente: 

-diferenţe educaţionale; 

-lipsa respectului reciproc; 

-diferenţe de interes privitoare la mesaj; 

                                                                 
11 Ibidem,p.110 
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-diferenţă de vârstă, sex, rasă sau clasă socială; 

-lipsa abilităţilor de comunicare la emiţător; 

-diferenţe în stăpânirea limbajului. 

Baron şi Byrne identifică mai multe aşa-numite ,,scurtături” mentale, capabile să producă 

bariere în comunicare:12 

-disponibilitatea euristică; 

-efectul însufleţirii; 

-efectul falsului consens; 

-teoria perseverenţei 

Pentru a depăşi barierele care apar în comunicare, N. Stanton examinează căile prin care se 

poate realiza o comunicare cât mai eficientă, anticiparea fiind cea mai importantă regulă. El 

consideră că dacă se vor analiza unele dintre problemele mai dificile înainte de a comunica, acestea 

pot fi evitate. ( Stanton N.,1995, p.5). 

Comunicarea va avea succes dacă iniţiatorul acesteia îşi va răspunde, înainte de a începe 

comunicarea la următoarele întrebări: 

1. De ce ( scopul ); 

2. Cine ? ( interlocutorul ); 

3. Unde şi când ? ( locul şi contextul ); 

4. Ce ? ( subiectul ); 

5. Cum ? (tonul şi stilul ); 

Şi comunicarea didactică este supusă unor perturbări variate şi numeroase. Dorina 

Sălăvăstru ne oferă o analiză extinsă a acestora şi o sistematizare riguroasă şi clasifică aceste 

perturbări astfel: 

a. blocaje determinate de caracteristicile persoanei angajate în comunicarea didactică ( 

profesorul pe de o parte, elevul pe de alta ); 

b. blocaje determinate de particularităţile domeniului în care se realizează comunicarea 

didactică; 

c. blocaje determinate de relaţiile social-valorice existente între participanţii la relaţia de 

comunicare didactică. 

D.Şt.Săucan13 analizează perturbările psihologice care apar în comunicarea didactică. 

Astfel înţelegerea mesajului de către elevi este dependentă de inteligenţa şi de 

                                                                 
12 Ibidem, p.111 
13 Săucan D. Şt., Specificitatea comunicării didactice în contextul comunicării interumane, în Competenţa didactică, 
Editura All Educational, Bucureşti, 1999 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

271 

 

capacitatea de înţelegere a acestora, dar şi de cultura lor. Elevii care au un IQ mic nu 

vor putea recepţiona în mod adecvat cunoştinţele care li se predau, capacităţile lor 

cognitive mediocre fiind un factor blocant manifestat în relaţia de comunicare cu 

profesorul. 

Sunt şi elevi care nu au suficientă încredere în capacităţile personale, sunt timizi, 

indecişi, nu se pot implica în sarcina didactică în suficientă măsură. 

Oboseala, diferite deficienţe ( senzoriale, fizice ) produc şi ele perturbări în comunicarea 

didactică. 

La elevi pot apărea rumoarea, apatia, neatenţia, fenomene perturbatoare care pot fi înlăturate 

printr-o atitudine fermă a profesorului, dar plină de respect şi atenţie faţă de aceştia. Dacă în relaţia 

de comunicare profesor-elev nu există o încărcătură afectivă adecvată, elevii pot manifesta atitudini 

de evitare, de retragere, sau chiar de opoziţie. 

Şi profesorii produc perturbări în comunicarea didactică. Sunt profesori care nu respectă 

principiile didactice, de pildă, principiul accesibilităţii. Ei realizează o comunicare abstractă, 

insuficient adaptată la nivelul de înţelegere al elevilor. Graba, neatenţia, superficialitatea în 

pregătirea sarcinilor didactice se răsfrâng negativ asupra situaţiei de comunicare. 

          Există şi perturbări de natură social-valorică în comunicarea didactică. În primul rând, este 

menţionat conflictul de autoritate. În acest caz, profesorul este considerat autoritate epistemică, 

deoarece el stăpâneşte mai bine un domeniu. Elevul doar beneficiază de autoritatea cognitivă a 

profesorului său. Când elevii îl consideră pe profesor o autoritate ştiinţifică reală, atunci 

comunicarea cu el este benefică, apropiindu-i pe elevi de acesta pentru a afla cât mai multe 

informaţii. Dacă un profesor e considerat o autoritate excesivă, care imprimă teamă, iar elevii nu-şi 

pot exprima propriile păreri, atunci apare conflictul de autoritate care generează distorsiuni în 

comunicarea didactică. 

Pot apărea şi perturbări legate de valorile morale, estetice sau de cele existente la nivelul 

vieţii în comun. Conflictele de natură morală îşi au originea în mediul familial din care provine 

elevul. Când profesorul nu reuşeşte prin intermediul comunicării să-i determine pe elevi să înţeleagă 

valorile autentice, atunci mesajele educaţionale au de suferit. 

Perturbări apar şi la nivelul canalelor de transmisie. Acestea pot fi provocate de zgomote: 

şuşotelile elevilor în bănci, sunetul telefonului mobil, declanşarea alarmei unui autoturism, căderea 

unei cărţi ş.a. Şi distanţa prea mare a elevilor faţă de profesor poate împiedica transmiterea 

mesajului.  
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Pronunţia deficitară a profesorului reprezintă una dintre cele mai cunoscute perturbări ale 

canalelor de transmisie şi ea se poate amplifica în cursul transmiterii. De asemenea, tulburările de 

auz la unii elevi determină ca transmisia de la profesor să nu fie receptată în mod corespunzător. 

Vibraţiile, zgomotele perturbă fidelitatea transmisiei, între mesajul expediat şi cel receptat 

nu se realizează corespondenţa necesară. 

Sunt şi perturbări determinate de natura domeniului cognitiv. Sunt determinate de 

nestăpânirea limbajului la unele discipline şcolare: biologie, fizică, matematică, gramatică, 

filozofie, fiind necesar ca elevii să înţeleagă termenii de specialitate din domeniul respectiv. Ei 

trebuie să posede competenţe lingvistice, dar şi competenţe cognitive. Profesorii trebuie să 

manifeste răbdare şi să introducă treptat termenii noi, respectând astfel regula de bază a 

comunicării. 

O barieră importantă în procesul comunicării14 este evidenţiată de conceptul de etică a 

comunicării. Un aspect important al acesteia începe odată cu globalizarea mijloacelor de 

comunicare.Noile tehnologii pot aduce bariere noi în comunicare, sau pot uşura comunicarea, 

depinde de unghiul din care sunt abordate. 

În demersul didactic şi nu numai, trebuie respectate unele reguli, acestea constituind 

modalităţi de ameliorare a comunicării: 

-eficienţa comunicării poate creşte atunci când mediul comunicaţional e propice.; 

-armonizarea scopurilor şi obiectivelor activităţii propuse la structura comunicaţională 

prezentă; 

-spontaneitatea în exprimarea opiniilor personale, fără impunerea punctului de vedere; 

manipularea este tot o formă de comunicare, însă transmite un mesaj de non-acceptare şi de 

neîncredere în deciziile luate. 

-utilizarea mesajelor adresate la persoana I focalizate pe ceea ce simte emiţătorul şi pe 

comportamentul interlocutorului, prevenind relaţiile defensive în comunicare; 

           -ascultarea cu atenţie, ascultarea activă fiind o modalitate de a asculta şi a răspunde care duce 

la depăşirea obstacolelor în comunicare; 

-evitarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor, pentru că duc la opinii negative despre ceilalţi, la 

discriminare şi chiar la violenţă; 

             -utilizarea unor mesaje care să ajute interlocutorul în găsirea unor alternative de rezolvare a 

situaţiilor; 

                                                                 
14 Pânişoară  Ovidiu-Ion, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p.117 
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-lăsarea posibilităţii interlocutorului de a face o evaluare negativă a atitudinilor sau a 

acţiunilor sale, deoarece critica nu duce neapărat la schimbarea celeilalte persoane; 

-evitarea ameninţărilor, deoarece când se insistă în aplicarea unei pedepse pentru rezolvarea 

unei situaţii, se generează sentimente negative; 

-utilizarea parafrazării, aceasta fiind o metodă în comunicare, avînd rolul de a clarifica 

mesajul şi de a comunica mai eficient; 

-întrebuinţarea tacticii devierii când dorim schimbarea cursului conversaţiei de la 

preocupările celeilalte persoane la propriile preocupări; 

-citirea limbajului corpului, concetrând atenţia pe factorii-cheie: expresia feţei, ţinuta 

corpului, gesturile, tonul. 

Comunicarea apare ca un sistem complex, marcat de un ansamblu de factori materiali, 

psihologici, cognitivi şi sociali. Cauzele dificultăţilor şi perturbărilor care apar în comunicare sunt 

importante şi numeroase şi e obligatoriu ca în sistem să existe posibilităţi de reglare, de adaptare şi 

de transformare. Aproape toate barierele înregistrează în interiorul lor germenele eficienţei. 

Barierele pot fi regăsite la nivelul tuturor componentelor actului de comunicare, precum şi la nivelul 

procesului ca atare. O comunicare eficientă presupune identificarea şi depăşirea barierelor ce pot 

interveni în cadrul acesteia la un moment dat. 

O comunicare corectă presupune o flexibilitate a rolurilor, o interacţiune şi nu o transmisie.15 

Orice comunicare trebuie să se analizeze, să se organizeze, să se realizeze ca o interacţiune; orice 

comunicare trebuie să fie bilaterală. 

Profesorii trebuie să stăpânească arta conversaţiei.Aceasta este o condiţie obligatorie a 

eficientizării procesului de învăţământ. Profesorul este iubit, apreciat şi respectat dacă poate să 

realizeze, prin conversaţie, un climat favorabil studiului în cadrul colectivului pe care îl conduce. 
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EDUCAȚIA FORMALĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 
 

Prof. Bakoş Carmen, Grăd.P.P.3 Petroşani 
 

         Strategia învăţării  interactive solicită mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi 

creativităţii, se bazează pe cooperarea dintre copii în timpul unei activităţi;  ei  trebuie să relaţioneze 

unii cu alţii, astfel încât responsabilitatea individuală să devină presupoziţia majoră a succesului.  

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă si cu rezultate evidente. 

 

        Cadrele didactice trebuie să le aplice sub forma unor jocuri cu reguli , atractive , care conduc la 

cooperare în grup . Cadrul didactic trebuie sa dea dovadă de tact , răbdare , să fie adaptat fiecărei 

personalităţi , să aibă atitudine pozitivă şi să intervină cu un gest , un sfat , să fie conciliant şi să 

respecte sarcinile de lucru , comunicându-le exact copiilor că aceste jocuri au un anumit timp de 

lucru , sunt graduale , se aplică în viaţa reală rezultatele , copiii putându-se autoevalua . 

Deşi în trecut şcoala românească promova doar competiţia si individualismul, încuraja doar reuşita 

personală, astăzi ea şi-a schimbat radical strategia şi abordează ideea învăţării  interactive, urmărind 

îndeosebi să cultive : 

 -Interacţiunea dintre copii; 

 -Dezvoltarea abilităţii de lucru în echipă; 

 -Participarea activă la procesul de învăţare prin depunerea unui efort susţinut de către copii ; 

 -Toleranţă faţă de semeni şi faţă de moduri diferite de a gândi; 

 -Dezvoltarea abilităţilor de comunicare si colaborare cu ceilalţi, de a primi sprijin si de a oferi ajutor  

Fiecare cadru didactic trebuie sa dea dovadă de tact , răbdare , să se muleze pe fiecare 

personalitate , să aibă atitudine pozitivă şi să intervină cu un gest ,un sfat,să fie conciliant ,iar prin 

aplicarea acestor metode să se ajungă la maximizarea potenţialului fiecărui copil pentru a se integra  

cu succes în viaţa socială şi pentru a-i facilita accesul postşcolar la învăţarea pe tot parcursul vieţii.  

            Perioada cuprinsă între 3 şi 6-7 ani este cea în care copiii se dezvoltă rapid  iar dacă procesul 

de dezvoltare este neglijat în acest stadiu , mai târziu este mult mai dificilă şi mai cotisitoare 
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compensarea acestor pierderi . Calitatea îngrijirii şi protecţiei copilului , investiţia la vârste fragede 

va conduce , pe termen lung la dezvoltarea socială şi la realizarea susţinută a drepturilor copiilor , 

tocmai de aceea , prin aplicarea strategiilor interactive , copiii îşi exercită capacităţile de a sorta 

informaţii diverse , de a comunica idei , de a interacţiona între ei , de achiziţionare de 

comportamente de învăţare care o sa-i ajute ulterior în viaţa de şcolar . 

Aceste metode stimulează creativitatea copiilor , îşi dau frâu imaginaţiei,se realizează emulaţii de 

idei cât şi stări pozitive empatice . 

Enumerez câteva  mertode activ-participatieve pe care le-am aplicat cu succes :explozia stelară, 

harta conceptuală, metoda cubulu și a ciorchinelor, piramida literală, predicțiile, bula dublă. 

     Acestea sunt metodele interactive pe care le-am aplicat la grădiniţă, dar se mai pot enumera 

metode interesante , stimulatoare de idei, cum ar fi : metoda pălăriilor gânditoare , metoda „STAD” 

, turul galeriei , metoda bulgărului de zăpadă, metoda R.A.I., brainstorming-ul , brainwriting-ul . 

    Toate aceste strategii interactive, cu materiale diversificate şi aplicate într-un mediu plăcut, bine 

organizat , în care copiii pot fi încurajaţi să exploreze , să aibă iniţiative, să lucreze , să coopereze , 

duc la dezvoltarea copilului , la crearea potenţialelor creative , la trezirea curiozităţii şi stimularea 

lor prin aplicarea acestor metode să se ajungă la maximizarea potenţialului fiecărui copil pentru a se 

integra  cu succes în viaţa socială şi pentru a-i facilita accesul postşcolar la învăţarea pe tot 

parcursul vieţii.  

     Aşezarea învăţământului în contextul european  se face pe baze pragmatice, pregătindu-se 

integrarea copiilor în societate , prin metode îndrăgite de copii, care stârnesc interesul şi spiritul de 

competiţie . 

 

 

EDUCAȚIA PRIN PROIECTE ETWINNING 
 

Prof. DUDUIALᾸ  GIANINA,COLEGIUL NAŢIONAL " MIHAI EMINESCU "  PETROŞANI 

 

        Prin participarea la proiecte de eTwinning (înfrăţire online între şcoli), elevii au posibilitatea  

să comunice cu alţi elevi din ţările participante, să afle elemente de specific cultural sau de specific 

al educaţiei în ţările partenere, să înveţe utilizând noile tehnologii şi să îşi perfecţioneze 

competenţele de comunicare în limbi străine.  

Vechea dilemă a metodologiei de predare a limbilor străine, studiul gramaticii sau studiul limbii 

vorbite şi scrise, a fost tranşată de eTwinning  într-un mod fericit: cheia succesului o reprezintă 
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comunicarea autentică. Prin urmare, studiul matematicii și fizicii , deşi este foarte important, trebuie 

să facă un pas înapoi în favoarea comunicării prin proiectele international.. eTwinning se achită de 

această sarcină într-un mod perfect : succesul acţiunii eTwinning demonstrează că elevii sunt foarte 

dornici să înveţe, cu condiţia să fie stimulaţi şi îndrumaţi cu grijă. Învăţarea devine uşoară, plăcută, 

interesantă, amuzantă,  dacă se lucrează cu proiecte.  

Astăzi, putem susţine fără nici un dubiu că unul dintre aspectele cele mai interesante  ale acţiunii 

eTwinning ţine de autoevaluare şi de evaluarea realizată de colegi. Este un progres important în 

practica pedagogică. Nu ne evaluăm cu note, calificative , coduri  sau pedepse. Autoevaluarea 

rezultatelor proiectului este cea mai importantă. 

În concluzie, eTwinning poate fi considerat o contribuţie majoră la învăţământul european, mai ales 

în domeniul lingvistic şi cultural. Este un bun exemplu de cooperare într-un domeniu care, până nu 

demult, era considerat dificil de abordat, cu atât mai puţin de schimbat. eTwinning a demonstrat că 

educaţia europeană este o realitate a prezentului şi a viitorului. 

De altfel, școlile care derulează multe proiecte sunt apreciate atât prin deschiderile spre noi 

orizonturi cât și prin metodele didactice îmbunătățite în cadrul acestor schimburi de experiență. 

Proiectul nostru a primit un certificat de calitate, care reprezintã o diplomã care certificã derularea 

activitãtilor pe site-ul respectiv. Pentru elevi acest proiect înseamnã realizarea de noi legãturi de 

prietenie, cu elevi din alte scoli din Uniunea Europeanã. 

Pentru profesori reprezintã un schimb de idei si de metode de predare la clasã, dar si 

stablirea unor legãturi de prietenie si asigurarea comunicãrii prin intermediului spatiului virtual. 

  Unul din proiectele etwinning de la noi din școală a fost proiectul "WARM OR COLD?"- punte de 

legătură Romȃnia-Croaţia-Finlanda. 

Obiectivele proiectului au fost: 

- Participarea unei scoli din România la o activitate de colaborare cu scoli din Uniunea Europeanã 

prin programul de parteneriat initiat de site-ul www.etwinning.net; 

- Învãtarea unei limbi strãine prin mijloace inedite care sã atragã elevii în activitãti pe gustul lor si 

potrivit vârstei si preocupãrilor acestora; 

- Asigurarea dezvoltãrii intelecuale si socio-afective a elevului; 

- Participarea la formarea de competente plurilingvstice si pluriculturale; 

- Dezvoltarea competentelor tehnice de informaticã si de comunicare; 

- Crearea de contexte atractive de învãtare si predare atât pentru elevi cât si pentru 

profesori/învãtãtori; 

- Diversificarea metodologiei de învãtare la nivelul clasei; 

http://www.etwinning.net/
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- Promovarea cooperãrii si respectului pentru culturi, obiceiuri si traditii din tãri diferite; 

- Asigurarea cresterii interesului pentru limba francezã si pentru limbile strãine, în general; 

Activitãtile proiectului: 

În fiecare școală au fost  6-9 grupuri de 2-3 elevi. Grupele  cu  același obiectiv  de cercetare crează 

grupul  internațional de cercetare. Aceste grupuri se întâlnesc reciproc prin intermediul internetului 

la începutul cercetării. Ei își dau reciproc adresele de e-mail și, dacă este posibil, vor comunica prin 

chat . 

-Elevii adună informațiile și fac un raport mai întâi în propria lor limbă și apoi o traduc în engleză 

pentru a o publica în propriul grup. 

- elevii  studiază rapoartele din alte țări și compară concluziile . Ei scriu introducerea și rezumatul  

pentru raportul final. După aceea, aceștia vor publica rapoartele celorlalte grupuri din proiect. 

-Legătura dintre studenți poate fi folosită și în alte scopuri de învățare. De exemplu, comparând 

diferențele culturale și asemănările, oferind rețete, explorând muzica ,artele etc.  

Rezultate obținute 

Elevii și profesorii  învăță cum să lucreze împreună și pe plan internațional, nu numai prin 

manual,culegeri,teste, etc, și mai ales , este interesant și că putem învăța mereu ceva nou despre 

lumea noastră. 

 

 

 

ROLURILE  EDUCAȚIEI ȘI IDEALUL EDUCAȚIONAL 
 

Pof. Todorici Monteola,Colegiul Tehnic „C-tin Brâncuși” Petrila 
 

Rolul formativ al procesului educațional a fost sintetizat de filosoful și pedagogul ceh 

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, în care afirmă că, deși oamenii sunt 

înzestrați la naștere cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, acestea devin un bun al 

fiecăruia numai prin educație. Ȋn concepția lui Comenius, nimeni „nu poate deveni om decȃt dacă 

este educat”, ceea ce înseamnă că activitatea de formare și stimulare a resurselor individuale 

conduce, de o manieră implicită, la desăvȃrṣirea omului.  

Rolul de influențare pe care îl are educația, este acela prin care se urmăreṣte dezvoltarea 

continuă a unor calităţi umane specifice ṣi explorarea de noi orizonturi de cunoaștere pentru individ. 

Prin acest rol, este exploatată întocmai atitudinea activă a omului față de propria împlinire, dar și 
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simțul responsabilității pentru generațiile viitoare, exprimat prin intenția și preocuparea permanentă 

de a transmite urmașilor idealul educației, acela de „a fi” și „a deveni”.  

În sens restrâns, acest ideal educaţional reprezintă „tipul de personalitate pe care o anumită 

societate, într-o anumită etapă istorică, îl proiectează, şi la care aspiră sau pe care îl impune, ca pe 

modelul cel mai general de referinţă pentru valorile împărtăşite de societatea respectivă, în orizontul 

de timp care îi este accesibil”.  

În sens larg, idealul educaţional este „expresia idealului sau modelului cultural de 

personalitate, care sintetizează valorile supreme ale unei societăţi, ale unei culturi şi ale unei 

civilizaţii circumscrise unui anumit spaţiu geografic, socio - cultural, economic, politic, precum şi 

unei anumite perioade de timp care, prin caracteristicile şi sensurile esenţiale ale evoluţiei sale 

interne, se detaşează ca o epocă istorică” .  

Aşadar, idealul educaţional oferă un model de proiectare a personalităţii, în care se 

întrepătrund resursele interne ale acesteia cu dezideratele dinamicii sociale, în care personalitatea 

este implicată ca fiind subiect creator.  

Din această perspectivă, în condițiile globalizării accentuate și a modernizării societății, 

rolul educaţiei poate fi privit, în mod deosebit, ca având, „o influenţă complexă, de natură să 

determine atȃt pregătirea tinerei generaţii, din toate punctele de vedere, pentru ca aceasta să se poată 

integra mai bine în societate, cȃt ṣi menţinerea omului, pe parcursul vieţii sale, la nivelul cerinţelor 

societăţii în continuă schimbare și restructurare”.  

Rolul de mediator al educației, se remarcă prin aceea că facilitează interacţiunea dintre 

premisele ereditare ṣi condiţiile de mediu, orientȃnd procesul formării ṣi dezvoltării personalităţii 

individului, către asimilarea ṣi interiorizarea progresivă a elementelor socio-culturale din mediul 

ambiant.  

Prin intermediul rolului de mediator al educaţiei, orice individ transferă în propriul 

comportament modele, norme, valori, atitudini, cunoṣtinţe, ce asigură trecerea de la realitatea pur 

biologică la cea socială, umană. Pe această bază - avȃnd ca premisă predispoziţiile ereditare - se 

edifică personalitatea individului. Firește că, odată cu dezvoltarea oamenilor ca entități singulare, 

distincte, dar care activează în spațiul aceleiași colectivități, educația este aceea care contribuie la 

evoluția întregii societăți umane.  

Avantajele procesului educațional revin, astfel, nu doar celui care beneficiază în mod direct 

de instruire, ci ele îṣi dovedesc, în timp, contribuția majoră la soluționarea anumitor situații 

problematice, de natură socială și economică. În acest sens, este cunoscut faptul că, prin caracterul 

ei dinamic și flexibil, educația generează mai mult efecte pozitive la nivel de societate, cum sunt: 
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consolidarea democrației într-un stat, creșterea economică, inovația tehnologică, diminuarea 

comportamentelor anti-sociale, delincvente și criminale, însă eficiența acestora rămȃne 

controversată, în special în cazul în care programele educaționale vizează generalități, nefiind 

adaptate contextului în care se aplică și particularităților acestuia.  

 

 

 

ROLUL EDUCAȚIEI ÎN ALEGEREA CARIEREI 
 

Prof. Zorilă Coculeana, Școala Gimnazială„I.D. Sîrbu”Petrila 
 

Educația a însoțit istoria omenirii de la începuturile ei, și va continua să existe de-a lungul 

întregii evoluții a acesteia. Educația este considerată un fenomen social, întrucat conservăși 

transmite experiența de cunoaștere teoreticăși practică, valorile culturii și civilizației de la o 

generație la alta. 

Educația formală este educația intenționată, sistematicăși evaluată, încredințată specialiștilor  

din domeniul acceptat instituțional, juridic, statal și social, al educației. Acest tip de educație 

cuprinde totalitatea influențelor și acțiunilor organizate sistematic, gradate cronologic și elaborate în 

cadrul unor instituții specializate, în vederea formării personalității umane.   

           Educația formală, este întotdeauna evaluată social și se urmărește dezvoltarea capacităților 

de autoevaluare ale elevilor.Este  importantă prin faptul că facilitează accesul la valorile culturii, 

științei, artei, literaturii și tehnicii, la experiența social-umană, având un rol decisiv în formarea 

personalității, conform nevoilor individuale și sociale.  

           Trăsături caracteristice: 

-este instituționalizată și se desfașoarăîn cadrul unui sistem oficial de învățământ; 

-este proiectată riguros, derulatăși evaluată sub forma documentelor școlare cu caracter oficial; 

-este prioritară din perspectiva politicilor naționale privind dezvoltarea resurselor umane, fiind  

principala ținta a politicilor educaționale; 

-este evaluată social, potrivit unor criterii socio-pedagogice riguroase și vizează cunoașterea atât a 

rezultatelor activității instructiv-educative, cât și a procesului educațional; 

-este organizată sub formă de activități instructiv-educative concrete în cadrul sistemului de 

învățătmânt; 
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-este coordonată de un corp profesional specializat, specialiști pe domenii de studiu și persoane 

investite special cu facilitarea învățării; 

-se desfașoară într-un cadru pedagogic determinat, cu metode și mijloace de predare, învățare și 

evaluare cu funcții pedagogice precise; 

-este generalizată, permițând accesul tuturor indivizilor.  

           Limitări ale educației formale:  

    -centrarea pe performanțele înscrise în programe lasă mai puțin timp imprevizibilului și studierii 

aspectelor cotidiene, cu care se confruntă elevii; 

    -există tendința de transmitere-asimilare a cunoștințelor în defavoarea dezvoltării-exersării 

capacităților intelectuale și a abilităților practice; 

    -orientarea predominantă spre informare și evaluare.  

           Educatia nonformală cuprinde totalitatea acțiunilor organizate în mod sistematic, dar în afara 

sistemului formal al educației. Această formă de educație este considerată complementară cu 

educația formală sub raportul finalităților conținutului și a modalităților concrete de realizare.  

           Nonformal desemnează o realitate educaționala mai puțin formalizată dar întotdeauna cu 

efecte normativ-educative. 

Educația nonformală a fost definităca"orice activitate educaționala intenționatăși sistematică 

desfășurata de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor individului și 

situațiilor speciale, în scopul maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării problemelor 

cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, 

efectuarea temelor)". 

 Trasaturi caracateristice: 

-este variată și flexibilă,  opțională și facultativă;  

- diferențiază conținutul, metodele și instrumentele de lucru în funcție de interesele și capacitățile 

participanților;  

- valorifică întreaga experiență de învățare a participanților. 

           Aceste tipuri de activități se realizeazăîn mediul socio-cultural ca mijloace de divertisment, 

petrecere a timpului în mod constructiv sau de odihnă active. Sunt destinate tuturor categoriilor de 

vârsta: atât copiilor, cât și adulților. 

           Avantajele utilizării educației nonformale 

- este centrată pe procesul de învățare nu pe cel de predare, solicitând în mod diferențiat 

participanții; 

- dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat propunându-le participanților activități 
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diverse și atractive, în funcție de interesele acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor; 

- contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a participanților, oferind 

activități de completare a studiilor; 

- asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii fiind interesată să mențină 

interesul publicului larg, oferind alternative felxibile tuturor categoriilor de vârstăși pregătirii 

profesionale, punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor și nu memorarea lor; 

- antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul societății; 

- răspunde cerințelor și necesităților educației permanente. 

            Educatia informală este considerată ca fiind educație incidentalăși include totalitatea 

influențelor neintenționate, eterogene și difuze, prin care fiecare persoană dobândește cunoștințe, 

abilități și aptitudini din experiențele sale zilnice, ca urmare, prin educație informalăînțelegem 

educația realizată spontan. 

 

            Trăsături caracteristice: 

- spontaneitatea contextului în care se realizează, generând un efect discontinuu și nesistematic; 

- atractivitatea și diversitatea stimulilor care fac impactul relevant și semnificativ pentru subiect; 

- absența restricțiilor sau  standardelor, care stimulează nevoia de cunoaștere autonomă; 

- varietatea; 

- caracterul dominant al valorilor promovate.  

           Cele trei forme ale educației contribuie la dezvoltarea personalității tinerilor și pot contribui 

la dezvoltarea durabilă a societății prin intercondiționare. Astfel, educația formală are de câștigat 

dacă reușește să integreze creator, multe din influențele specifice educației nonformale și informale.  

Concluzionând, între cele trei tipuri de educație trebuie să existe relații continuue și 

peramanente de interdependență.    

Noile  orientări  postmoderniste  postulează  lărgirea  sferei  de  aplicabilitate  a 

conținuturilor și a dezideratelor educației formale în sensul cuprinderii și a următoarelor finalități, 

realizabile printr-o stânsă corelare cu celelalte forme ale educației. 
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STUDIU PRIVIND  SITUAŢII DE RISC ŞCOLAR 
 

                                       Prof. consilier școlar  Florin Muntean /CJRAE Hunedoara 
 

Scop: Identificarea elevilor cu probleme comportamentale, risc de abandon școlar şi a cauzelor  

care duc la aceste probleme. 

Grup țintă: Elevii de la Colegiul Tehnic D. Leonida Petroşani cu risc de eşec şi abandon şcolar  

şi/sau cu tulburări de comportament care în anul şcolar 2015 - 2016 au avut nota scăzută la purtare,  

elevi din clasele  IX  - XII  clase de zi (84 elevi).  

Ipoteze 

1. Dacă la nivel de familie există disfuncționalități există posibilitatea ca elevii să absenteze  

mai mult şi comportamentul la şcoală să fie inadecvat. 

2. Dacă profesorul utilizează strategii didactice active, atunci elevii ar fi mai interesaţi de  

disciplina respectivă. 

- În prima etapă a studiului s-au realizat centralizarea elevilor carea au media scăzută la purtare în 

 anul şcolar 2015 - 2016, aplicarea chestionarelor   pentru elevi  şi centralizarea datelor sub formă 

 statistică. 

- În partea a doua care este în curs de derulare s-au centralizat datele obţinute și s-au extas  

concluziile care decurg din cercetare. 

Concluzii:   

Dintre cauzele comportamentului inadecvat al elevilor la şcoală şi al absenteismului se pot 

 identifica următoarele:  

- situaţiei financiară precară a familiei  (52,30%), care vine pe in fond problematic conflictual 

la nivelul familiei- relații interpersonale deficitare între părinți și copii (26,60%), consum de  

alcool în familie (18,46%),  certuri şi violenţă în familie (13,84%). 

- dezinteresul elevului pentru anumite materii pe care le consideră ca  fiind   nefolositoare  

 (22,41%), programa şcolară prea încărcată (12,06%) dar şi dezinteresul familiei faţă de 

 şcoală(19,82%) 

- elevii chiulesc de la ore pentru a petrece mai mult timp cu prietenii (20,56%) dar şi  

dezinteres pentru materia respectivă (18,69%) şi din obişnuinţă  (16,82%). 

- 42,60% dintre elevii chestionaţi locuiesc împreună cu ambii părinţi şi doar  14,00% au un   

părinte plecat în străinătate, 1,00% au ambii părinţi plecaţi în străinătate. 

- 29,00% dintre elevi sunt în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi. 

- motivele care au stat la baza scăderii notei la purtare sunt numărul mare de absenţe 77,03%  
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     care nu au fost sancţionate şi de părinţi 55,17% şi care nu au fost sancţionate nici de  

profesorii diriginţi decât prin observaţie individuală 76,59%. 

- problemele care îi afectează cel mai mult pe elevi sunt cele din familie 26,60%, notele mici 

 obţinute de elevi 18,51%, lipsa banilor şi neînţelegeri din partea profesorilor 14,81%, pe  

când sancţiunile şcolare nu au efectul scontat fiind proporţia cea mai scăzută 11,85%. 

- 61,70% dintre elevi consideră că nu sunt implicaţi în nici un fel de conflict la  

şcoală,conflictele existente  - jigniri 16,80%, ironizări 15,12%, certuri 9,24% au ca  

provenienţă exprimarea conştientă a personalităţii, dar şi lipsa cunoaşterii unor modalităţi  

concrete de rezolvare a conflictelor, ponderea cea mai mare fiind conflictele între colegi 13,82%. 

          Putem evidenţia conform analizei de mai sus  că risculul de abandon școlar crește atunci 

când elevul provine dintr-un mediu familial dechilibrat care vine pe un fond problematic vast social 

şi  psio-afectiv (lipsa timpului pe care părinții  îl acordă copilului, deficienţe de comunicare în 

familie, violenţă,certuri, lipsa de afectivitate şi motivaţionale pozitivă a copilului, nesupravegherea 

copilului dar şi grupul de prieteni care influenţează mai puternic comportamentul elevului decât 

familia,etc. 

Această concluzie se confirmă şi prin  expectanţele legate de relaţia cu familia a elevilor, unde se  

observă faptul că există o lipsă de comunicare  şi o instabilitate evidentă în asigurarea unui climat  

de securitate. Conform datelor obţinute se poate evidenţia şi o deficienţă în ceea ce priveşte relaţia 

şcoală – familie, o acceptare tacită a unor tipuri de comportamente inadecvate (remarcat prin tipul 

de sancţiune – observaţie individuală 76,59%, dar şi prin faptul că legătura cu familia se face  

preponderent prin şedinţele cu părinţii 46,95% (la care numărul părinţilor este relativ scăzut),  

părinţii implicându-se puţin în rezolvarea problemelor legate de şcoală şi comportamentul copiilor  

lor la şcoală. 
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PIAȚA MUNCII - INSERȚIA TINERILOR ABSOLVENȚI 
 

Prof. Goia Lidia Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

 

La nivelul Uniunii Europene cunoaşterea procesului de intrare pe piaţa muncii a tinerilor 

absolvenţi precum şi caracteristicile sau determinanţii acestui proces au devenit o prioritate atât în 

formularea politicilor de ocupare, cât şi a celor educaţionale.  

Prin evaluarea gradului de inserţie socio-profesională a tinerilor absolvenţi, cu diferite 

specializări şi nivele de calificare, obţinem pe de o parte o imagine a tranziţiei tinerilor de la şcoală 

la muncă, a gradului de concordanţă între cererea şi oferta existente la un moment dat pe piaţa 

muncii, iar pe de alte parte, informaţii esenţiale cu privire la eficacitatea actului educaţional. 

O carieră este „o succesiune de profesiuni, îndeletniciri şi poziţii pe care le are o persoană în 

decursul perioadei active a vieţii” (Davitz J.R.&Ball S.,(coord.) - Psihologia procesului educaţional, 

EDP, Bucureşti, 1978).  

O inserţie de succes este dată de ponderea absolvenţilor care se află în poziţie de salariat sau 

lucrător pe cont propriu, practicând o ocupaţie în acord cu specificul calificării deţinute, în numărul 

total de absolvenţi.  

În Romania tranziţia tinerilor absolventi de la şcoală la locul de muncă a fost un subiect 

major de cercetare în ultimii zece ani (Hannan, Werquin, 2001, Ryan, 2001). Principalul motiv este 

legat de faptul că după terminarea studiilor tinerii îşi găsesc cu greu un loc de muncă, iar cel mai 

adesea ocupă pentru început poziţii vulnerabile. Prin urmare sustin faptul că România se confruntă 

cu o problemă de proportii în ceea ce privește inserția tinerilor absolvenți de studii liceale, 

universitare și postuniversitare pe piața muncii. 

Propuneri pentru insertia tinerilor pe piata muncii:  

Un număr mai mare şi o mai mare diversificare a locurilor de muncă ar fi unul din 

elementele cele mai importante în usurarea insertiei tinerilor pe piata muncii. Ar fi necesară o 

diversificare a ofertei pe piaţa muncii, deoarece oferta locurilor de muncă pentru tinerii, în special 

pentru cei fără o pregătire adecvată, este limitată la comerţ, construcţii, meseria de confecţioner, 

croitorie, alimentaţie publică etc.  

Din punct de vedere instituţional, alte modalităţi de intervenţie în sprijinul accesului tinerilor 

absolventi pe piaţa muncii ar mai include:  

 Orientare profesională în ceea ce priveşte sursele de căutare şi identificare a locurilor de 

muncă, consilierea profesională în funcţie de abilităţi, aptitudini şi atitudini.  
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 Oferirea posibilităţii de calificare la locul de muncă. Această măsură ar fi deosebit de utilă 

şi necesară în cazul tinerilor care doresc să se specializeze într-o anumită meserie.  

 Târgul locurilor de muncă – reprezintă un eveniment la care participă atât angajatori, 

tinerii absolventi, şomeri, cât şi angajaţi care doresc o schimbare profesională sau pur şi simplu 

doresc să afle care sunt tendinţele pieţei, „ce posturi sunt disponibile şi ce se caută, ce profil de 

angajat”.  

 Difuzare de informaţii utile cu privire la dinamica pieţei muncii, la situaţia ocupării, la 

tendinţele de specializare cerute pe piaţă. În acest sens, îmbunătăţirea pregătirii profesionale a 

tinerilor absolventi.  

 Intensificarea parteneriatului cu mass-media, care are un rol fundamental în informarea 

populaţiei, cu consecinţe atât în ceea ce priveşte legislaţia în domeniul muncii şi protecţiei sociale, 

cât şi în ceea ce priveşte diseminarea unor noi modele profesionale, care să ajute la schimbarea 

atitudinii oamenilor cu privire la înţelegerea noilor cerinţe profesionale, la setul de competenţe şi 

aptitudinile aşteptate de angajator.  

 Organizarea mai frecventă a bursei locurilor de muncă în funcţie de anumite specializări, 

care să aibă drept rezultat armonizarea intereselor angajatorilor – candidaţi potriviţi la costuri 

financiare şi de timp reduse – şi ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care au ocazia 

să compare şi să aleagă postul dorit.  

 Adoptarea unui program de lucru flexibil, ceea ce ar fi un avantaj pentru tineri absolventi 

dar si pentru femeile cu copii, sau, mai bine zis, pentru familiile tinere cu copii care nu au 

posibilitatea unui ajutor din partea familiei, a părinţilor.  

 În ceea ce priveşte tinerele femei, situaţia se complică, când acestea au copii în îngrijire. 

Crearea unor instituţii de îngrijire a copiilor (ex.: creşe, cămine cu program prelungit) care să 

faciliteze tinerelor mame intrarea pe piaţa muncii devine o măsura obligatorie de inserţie 

profesională pentru tinere femei. 

Problema inserţiei tinerilor pe piaţa forţei de muncă este foarte importantă în contextul 

economic actual, care cunoaşte creşteri ale şomajului atât în general cât şi în rândul tinerilor. Pe 

acest fundal economic se intensifică pretutindeni eforturile pentru căutarea de soluţii, cristalizându-

se un consens al ţărilor avansate economic, în sensul că se poate obţine atât prin stimularea 

investiţiilor în infrastructură, dar mai ales prin dezvoltarea capitalului uman prin educaţie, cercetare, 

inovare. 
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TINERII ŞI INCLUZIUNEA PE PIAŢA MUNCII 
 

Prof. Hațegan Sorin Dragoș Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

 
Tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi integrarea în muncă a tinerilor reprezintă o problemă 

esenţială, cu un puternic impact economic şi social, fiind, în acelaşi timp un important etalon al 

eficienţei externe a sistemului de educaţie. 

Tinerii care încă nu au avut experienţe pe piaţa muncii proiectează locul de muncă pe care îl 

vor avea la un moment dat ca fiind suma aşteptărilor lor. Asemeni acestora, tinerii care au intrat 

deja pe piaţa muncii, înainte de interacţiunea directă cu un loc de muncă, aveau proiecţii şi aşteptări 

nerealiste.  

În ceea ce priveşte relaţia pe care tinerii o au cu instituţiile statului cel mai adesea aceasta 

este caracterizată de nesiguranţă în legătură cu deciziile şi măsurile propuse de acestea, precum şi 

de un sentiment de neîncredere. Deşi neîncrezători în capacitatea administrativă locală de a acţiona 

în rezolvarea problemelor, tinerii totuşi au aşteptări în ceea ce priveşte posibilele măsuri pe care 

autorităţile locale le-ar putea lua, atât pentru înbunătăţirea ofertei de muncă cât şi pentru stoparea 

migraţiei.  

Aceste măsuri vizează problemele cu care se confruntă tinerii în interacţiunea directă cu 

piaţa muncii, cu instituţiile facilitatoare în domeniu sau cu legislaţia în vigoare:  

- Atragerea investitorilor  

- Dezvoltarea de iniţiative de promovare a tinerilor  

- Promovarea târgurilor de job-uri  

- Eradicarea corupţiei  

- Oferirea de burse pentru tineri  

- Susţinerea micilor întreprinzători  
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- Adaptarea legislaţiei locale la cerinţele pieţei muncii sau la ofertele investitorilor  

- Scutirea investitorilor de taxe  

- Construirea de locuinţe pentru tineri  

- Scutirea de taxe a tinerilor care se angajează imediat după terminarea facultăţii măcar pe 

perioada cât ar fi trebuit să primească şomaj  

- Facilitarea creării de noi locuri de muncă  

- Utilizarea şi valorificarea resurselor locale  

- Acordarea de facilităţi firmelor producătoare  

- Armonizarea legislaţiei în raport cu nevoile tinerilor  

- Sprijinirea mediului de afaceri  

- Oferirea unor facilităţi pentru tineri în ceea ce priveşte accesul la credite sau consultanţă în 

accesarea fondurilor europene  

- Eradicarea birocraţiei  

- Oferirea de facilităţi angajatorilor  

- Corelarea sistemului educaţional cu ofertele de pe piaţa muncii (încheierea de parteneriate 

între instituţiile publice şi universităţi)  

- Micşorarea taxelor şi impozitelor  

- Crearea de programe specifice pentru tinerii aflaţi în situaţii vulnerabile (şomeri, instituţii 

de plasament, etc.)  

- Înfiinţarea de centre de consiliere vocatională pentru tineret  

- Creşterea transparenţei instituţiilor publice în ceea ce priveşte scoaterea la concurs a 

locurilor de muncă  

- Dezvoltarea şi furnizarea unor programe de calificare/ perfecţionare la locul de muncă  

- Furnizarea de servicii de informare despre oportunităţile de pe piaţa muncii.  

- Necesitatea dezvoltării şi furnizării de măsuri integrate şi sustenabile de ocupare în diferite 

meserii atât pentru tinerii neocupaţi (calificare), cât şi pentru cei ocupaţi (recalificare/perfecţionare 

la locul de muncă)  

- Nevoia implicării active a organizaţiilor pentru tineret şi a participării acestora în luarea 

deciziilor referitoare la problemele tinerilor; aceasta poate fi realizată prin participarea regulată a 

organizaţiilor de tineret la şedinţele comune ale administraţiilor publice şi motivarea acestora în 

luarea deciziilor specifice problemelor tinerilor;  

- Nevoia de participare şi cooperare a principalilor factori interesaţi (angajatori, 

întreprinzători, furnizori de educaţie şi formare profesională, ANOFM şi partenerii sociali) pentru a 
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corela mai bine oferta de formare profesională şi competenţe cu nevoile pieţei muncii de la nivel 

local. 

Sistemele de educaţie şi formare trebuie să ofere gama corespunzătoare de competenţe, 

inclusiv competenţe-cheie digitale şi transversale, educaţie în domeniul mass-media şi comunicare 

într-o limbă straină. Acestea trebuie să asigure, de asemenea, posesia de către tinerii absolvenţi de 

educaţie secundară şi terţiară a competenţelor necesare pentru realizarea unei tranziţii rapide şi de 

succes către ocuparea unui loc de muncă.  

Competenţele cheie sunt definite ca o combinaţie între cunostinţe, deprinderi şi atitudini 

adecvate contextului, fiind acelea necesare tuturor tinerilor în vederea afirmării şi dezvoltării 

personale, cetaţeniei active, incluziunii sociale şi angajării, după cum urmează:  

- Competenţa de a comunica în limba oficială.  

- Competenţa de a comunica în limbi străine.  

- Competenţe de baza în matematică, stiinţă, tehnologie.  

- Competenţe informatice.  

- Competenţa de a învăţa.  

- Competenţe sociale şi civice. 

 - Competenţe antreprenoriale.  

- Competenţa de exprimare culturală.  

Pentru a fi competent din punct de vedere profesional şi a avea o cariera de succes este 

necesar ca tinerii:  

 să deţină competenţele specifice domeniului  

 să deţină competenţe (expertiza) şi în alte domenii  

 să aibă experienţa profesionala sau realizari  

 să fie eficient  

 să se implice profesional  

 să aibă motivarea profesională (autoevaluarea nevoilor de formare)  

 să îşi organizeze profesia (plan de dezvoltare profesională / personală).  

Obstacolele care îngreunează soluţionarea problemelor tinerilor în relaţia lor cu piaţa muncii 

sunt lipsa resurselor financiare (accentuată cu atât mai mult în contextul crizei economice), inerţia 

şi disfuncţionalitatea sistemului (dificultăţi în corelarea curriculei educaţionale cu cerinţele pieţei 

muncii, neaplicarea/nerespectarea legilor, lipsa transparenţei, corupţia, birocraţia), lipsa de interes 

şi implicare a tinerilor. 
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CONSILIEREA ELEVILOR = INTEGRARE PE PIAȚA MUNCII 
 

Prof.  Popa Mirela Elena, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida,, Petroşani 

Prof. Poenariu Irina, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida,, Petroşani 
 

Educaţia reprezintă o artă a cărei practică presupune o perfecţionare continuă a cadrelor 

didactice. Fiecare generaţie acumulează cunoştinţele celor precedente şi este întotdeauna mai în 

măsură să o ridice pe o nouă treaptă ce ar dezvolta toată înzestrarea noastă ceea ce constituie unul 

dintre obiectivele greu de realizat. 

Famila este izvorul din care membrii acesteia îşi pot extrage resursele pentru a face faţă vieţii, 

ea este locul în care aceştia caută înţelegere şi susţinere, afecţiune şi devotament. 

Însă vorbind despre familie ne putem gândi la asocierea acesteia cu vasele comunicante, ceea 

ce primeşte aici copilul se va reflecta pe parcursul întregii lui existenţe, prin familie indivizii se 

reântregesc cu societatea. Familia prin esenţa ei formează temelia societăţii, prin filierele ei 

dirijează, organizează, dispunând de mecanismul cheie – descendenţii, orientează societatea.  

Educația în școală dar și educaţia în familie este un ansamblu de măsuri aplicate sistematic în 

vederea formării şi dezvoltării însuşirilor intelectuale, fizice şi morale ale copilului.  

Dacă în familie s-a iubit mult, s-a tolerat, s-a înţeles, s-a protejat, nu doar s-a povestit de 

caritate, ci s-a şi acţionat în acest sens, copilul provenit dintr-o astfel de familie nu va fi altfel decât 

politicos, înţelegător şi iubitor. 

Deşi de cele mai multe ori credem că am făcut pentru copii totul, nu trebuie să uităm de 

refecţie şi spirit critic. Acestea ne vor ajuta să înţelegem că există întotdeauna loc pentru mai bine, 

că poate undeva s-a greşit, s-a produs o ,,ruptură,, în educaţie, care deseori se amplifică şi ia o 

turnură neaşteptată. 

 Este dificil să fii un părinte bun, corect, democrat, inteligent, deşi îţi dai seama tot timpul că 

prin ridicarea propriei pregătiri culturale şi profesionale nu faci altceva decât să fii un model şi un 

sprijin pentru dezvoltarea copiilor. 
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Cerinţele socio-educaţionale implică responsabilitate  pentru calitatea celui educat iar fiecare 

părinte este un temerar, având un rol hotărâtor în educaţia copilului.  

Dificultăţile cotidiene şi obiectivele propuse ce nu sunt înaintate de dezvoltarea societăţii, pun 

familia în situaţii complicate, uneori dezavantajoase, motiv din care nu de puţine ori eforturile 

părinţilor nu corespund cu cerinţele educaţiei contemporane şi de aceea şcoala preia anumite funcţii. 

Actualul curriculum a suferit o schimbare prin care familia, părintele sunt plasaţi în rol de 

partener activ în educaţia copilului deşi s-a crezut multă vreme că instituţiile de învăţământ poartă 

întreaga responsabilitate în educaţia copilului, familia fiind doar beneficiarul acestei acţiuni.  

Familia nu poate fi parte independentă în acest context deoarece rolul părinţilor nu încetează 

odata cu intrarea copilului în instituţia de învăţământ ci se schimbă doar modalitatea de abordare a 

copilului, în raport cu noul său statut şi în deplină concordanţă cu ceea ce se întâmplă în mediul 

educaţional. Consilierea părinţilor şi elevilor de către şcoală se referă la construirea unor relaţii 

pozitive între familie şi şcoală, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic 

asupra copiilor şi la un câştig atât din partea familiei cât şi din partea unităţii de învăţământ. 

Activităţile întreprinse cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în 

programul educativ din şcoală, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, 

încredere în competenţele lor făcându-i astfel mai buni. Copii caută modele în părinţii lor, iar 

aceştia la râdul lor vor să crească mici genii fapt pentru care fiecare părinte vede în copilul său un 

bulgăre de aur, el îl vede frumos, bun, deştept, pentru că l-a urmărit cum a crescut, cunoaşte detalii 

referitoare la copilărie şi ştie câte momente dificile a trecut împreună cu acesta. Nu uita că el este 

copia ta, iar dacă vrei să te iubescă şi să te respecte în calitate de părinte, trebuie să şti să-l iubeşti şi 

tu în schimb, trebuie să înveţi să fii modelul lui. Nu da greş pentru că el te va urma în aproape toate 

acţiunile întreprinse. 

Consilierea părinţilor prin parteneriatul dintre şcoală şi familiile copiilor, desfăşurat printr-un 

respect reciproc, oferă un mediu propice influenţării pozitive a educaţiei copilului. Relaţia 

partenerială este capabilă să ofere ambelor părţi implicate posibilitatea de a acţiona şi va avea efecte 

benefice asupra dezvoltării copilului. 

Astfel cei doi factori educativi, şcoala şi familia, trebuie să aibă acelaşi scop – formarea 

personalităţii umane integrale şi armonioase a copilului pentru care până la cuprinderea într-o 

instituţie de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. Odată cu înscrierea într-o 

instituţie de învăţământ ponderea se schimbă, rolul cel mai mare avâdu-l şcoala, dar nici acţiunea 

educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există un raport 

de complementaritate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a celeilalte. 
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Din dorinţa de a forma acea personalitate autonomă, creativă, capabilă să anticipeze viitorul şi 

să transforme prezentul în direcţia anticipărilor sale, responsabilă şi deschisă pentru interacţiune şi 

schimb de idei, cadrele didactice şi familia sunt preocupate să creeze situaţii variate care să ofere 

elevilor posibilitatea să înveţe mai mult şi în mai multe moduri şi să-şi formeze capacităţi de a 

aplica în viaţă cele învăţate. Creşterea volumului de informaţii şi complicarea conţinutului acestora 

au dus la intensificarea eforturilor de învăţare, la accelerarea ritmurilor de muncă şcolară şi implicit 

la o schimbare calitativă a strategiilor de instruire atât din partea cadrelor didactice cât şi din partea 

părinţilor. Parteneriatul educaţional este un astfel de concept, care facilitează forme variate de 

comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copiilor.  

Iniţierea şi derularea de activităţi de parteneriat, prin consilierea părinţilor şi a elevilor, 

reprezintă o provocare pentru educatorul de astăzi, părintele de astăzi, dar şi pentru copil, acesta 

fiind partener activ în acţiunile întreprinse, el putând să facă alegeri şi să hotărască cât, cum, când se 

implică, în funcţie de posibilităţile individuale. 
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FORMAREA CONTINUĂ A ELEVILOR PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂȚILOR 

EXTRACURRICULARE  
 

Prof. Șerban Daniela - Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși”, Petrila 
 

 În luna martie s-a desfășurat concursul internațional „Lecții cu Nichita”, ediția a VII-a, 

organizat de Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești, la care au participat diverse unități 

de învățământ din țară, în scopul implicării elevilor, la nivel național, în proiecte care desfășoară 

activități extracurriculare ce valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile acestora, fructifică 
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talentele personale, stimulează creativitatea și dezvoltă spiritul practic și interesul pentru activități 

socio-culturale.  

 Încheierea unui parteneriat între Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși”,Petrila și Colegiul 

Național „Nichita Stănescu” din Ploiești a contribuit la creșterea interesului cadrelor didactice 

pentru a realiza activități extracurriculare ca metodă de instruire și formare a unei personalități 

armonioase a tinerilor. Parteneriatul educațional este o necesitate deoarece se impune îmbinarea 

ativităților curriculare cu cele extracurriculare, contextul creat de acest proiect oferind posibilitatea 

unei abordări interdisciplinare și transdisciplinare, fiind o experiență pozitivă prin intermediul 

căreia elevii pot trăi experiențe diferite, socializează și devin mai responsabili. Prin urmare, acesta 

nu are doar un caracter cognitiv ci și unul moral-afectiv. 

 La acest concurs au participat mai mulți elevi din clasele IX-XII. Înscrierea participanților la 

una din secțiunile: TRADUCERE, FOTOGRAFIE, DESEN, FILM, a avut loc în perioada 20.02-

17.03.2017, lucrările fiind trimise atât prin poștă cât și în format electronic. Elevul Pintea Rareș din 

clasa a IX-a C, al cărui coordonator am fost, a participat la secțiunea FILM cu creația „De 

dragoste”, ispirată din opera lui Nichita Stănescu, creație care poate fi accesată la adresa  

https://m.youtube.com/watch?v=qdZ77EFWTkE. În urma acestei participări, elevul Pintea Rareș a 

obținut MENȚIUNE la secțiunea în cauză, fiind premiat în cadrul festivității desfășurate în data de 

28 martie la Amfiteatrul „Nichita Stănescu”.  

 Această experiență a avut un rol important atât pentru elevii participanți cât și pentru 

profesorii coordonatori, contribuind la optimizarea procesului de învățământ. Prin această activitate 

s-a urmărit ridicarea standardului educațional și asigurarea învățării permanente, prin raportarea 

elevilor la valorile culturii naționale. De asemenea, s-a realizat o simbioză între componenta 

cognitivă și cea comportamentală, utilă în formarea competențelor la orice disciplină de învățământ. 

 În concluzie, prin desfășurarea acestei activități, elevii au participat activ, au înțeles și utilizat 

mijloacele tehnologice într-un mod adecvat, și-au valorificat propria experiență de viață, fiind 

capabili să răspundă provocărilor societății actuale. 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=qdZ77EFWTkE
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MANAGEMENTUL RELAŢIILOR DE COMUNICARE ÎN CLASA DE ELEVI 
 

Prof. Dr. Ing. Lengyel Bianca-Cristina,  Liceul Tehnologic, Jimbolia 

  Prof. Psiholog Neșcu Ligia,  Școala Gimnazială, nr.24, Timișoara  
  

 Pentru orice cadru didactic, competenţa de relaţionare cu elevii este foarte importantă, poate 

cea mai importantă. Competenţa de relaţionare se verifică, fireşte, în contextul interacţiunilor 

directe cu „subordonaţii" săi. Ele devin efectul anumitor funcţii pe care le îndeplineşte educatorul 

şcolar într-o manieră care exprimă concepţia sa managerială: activarea interacţiunilor la nivelul 

grupului, menţinerea interacţiunii şi comunicării efective,   asigurarea   satisfacţiei   membrilor   

grupului,   încurajarea manifestărilor care pot conduce la „creşterea grupului" şi pregătirea 

membrilor grupului pentru a discuta. 

         Activarea interacţiunilor la nivelul grupului - există situaţii în care membrii unui grup nu au 

nevoie de a fi stimulaţi să intre în interacţiune unii cu ceilalţi, dar există şi situaţii în care anumite 

grupuri au mare nevoie de a fi provocate în acest sens. Astfel de cazuri apar atunci când grupul este 

nou constituit, dar pot apărea şi la grupuri deja constituite în care există dificultăţi relaţionale şi, de 

aici, obstacole în plan comunicativ.   

        Pentru înlăturarea acestor obstacole din calea comunicării, cadrul didactic îşi va demonstra 

abilităţile prin capacitatea de a stimula, de a încuraja membrii grupului să interacţioneze unii cu 

ceilalţi, de a-i face părtaşi la problemele colective, adică a-l determina pe fiecare membru să se 

recunoască membru al grupului şi nu al subgrupului sau al unei perechi de care îl leagă, în primul 

rând, simpatia. 

 De abilitatea sa managerială depinde calitatea relaţiilor de comunicare de tip elev-profesor 

sau de tip elev-elev şi, în strânsă legătură cu acestea, calitatea procesului instructiv-educativ. În 

acest sens, se poate vorbi despre managementul relaţiilor de comunicare drept o componentă 

distinctă a managementului clasei de elevi care se referă la „ansamblul activităţilor de proiectare, 

planificare, conducere, organizare, coordonare şi control a calităţii interacţiunilor şi raporturilor de 

tip comunicativ ce se produc între actorii relaţiei pedagogice în context şcolar" (Ezechil, L, 2002,  

p. 133). 
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ROLUL PROIECTELOR DE VOLUNTARIAT ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII 

TINERILOR 
 

Prof.Buta Ramona - Colegiul Tehnic Aiud 
 

Există o vastă gamă de noţiuni şi definiţii referitoare la voluntariat. În sens larg, activităţile 

voluntare reprezintă toate tipurile de angajamente voluntare. Ele sunt deschise tuturor, sunt 

neremunerate, desfăşurate din proprie initiaţivă, sunt educative (aspecte ale învăţării non-formale) şi 

oferă valoare socială adăugată.  

Pornind de la procentul foarte mic de doar 13% de români implicaţi ca voluntari la proiecte 

şi acţiuni dedicate biodiversităţii(sondajt eurobarometru mai –iunie 2015) şi de la premisa că 

voluntariatul este întâi de toate, un proces de învăţare, prin care voluntarul îşi descoperă cunoştinţe 

şi abilităţi noi, având şansa de a interacţiona cu alţi oameni, cu alte idei, cu alte etnii, şi de ce nu cu 

alte culturi, am considerat esenţial să-i implicăm şi să-i sprijinim pe elevii Colegiului nostru, în 

derularea unor activităţi interesante şi benefice de voluntariat. Cu unii mai sceptici la început, cu 

alţii foarte entuziaşti, încă din primul moment, cu toţii şi cu o întreagă echipă, am derulat la 

Colegiul Tehnic Aiud, câteva proiecte de voluntariat, dezvoltând astfel o serie de parteneriate 

autentice cu diferite instituţii sociale şi culturale. Scopul principal al acestor evenimente a fost acela 

de a-i face pe liceenii noştri să înteleagă importanţa voluntariatului în viaţa oricui, a protejării 

mediului pentru o viată sănătoasă, să descopere avantajele derulării unor astfel de acţiuni, precum şi 

să înveţe regulile de aur ale unui adevărat voluntar. 

La întrebarea adresată de către elevi (De ce voluntariatul contează?), am încercat să le oferim 

acestora o multitudine de răspunsuri, menite să trezească în ei dorinţa de a participa la astfel de 

acţiuni: voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, voluntariatul este un mod de incluziune 

şi coeziune socială, ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi la dezvoltarea creativă 

de noi servicii , este un factor economic semnificativ, sprijină crearea de parteneriate inovatoare 

între sectorul profit, autorităţile publice şi sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de 

natura iniţiatică a multor dintre activităţile de voluntariat, pot conduce la crearea de noi oportunităţi 

de angajare, oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală fiind, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi 

şi îşi extind reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea 

ofertelor de angajare la dezvoltare personală şi socială.  
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 Vorbind despre beneficiile voluntariatului, elevii Colegiului nostru au descoperit că acestea 

sunt numeroase, asigurând atât o carieră mai strălucită, cât şi o împlinire a vieţii personale. Astfel 

voluntariatul îţi dă posibilitatea de a învăţa lucruri noi şi de a-ţi forma deprinderi utile, de a face 

parte dintr-o echipă, de  a câștiga experiență de muncă, de a nu irosi timp prețios făcând lucruri 

lipsite de importanță sau chiar dăunătoare, de a-ți face noi prieteni din toată lumea, de a învăța 

lucruri noi, de a da înapoi ceva din ceea ce ai fost norocos să primești de la viață,  de  a ajuta pe 

cineva care n-a fost la fel de norocos ca tine, de a-ți face datoria de om, de a ajuta la crearea unei 

lumi mai bune, de a-ţi asuma o responsabilitate şi de a realiza ceva cu propriile mâini, de a-ţi exersa 

abilităţi sau talente, pe care nu ai ocazia să le foloseşti în viaţa de zi cu zi, de atesta dacă ai 

abilităţile necesare pentru a urma o anumită carieră, de a intra în contact sau de a lucra cu o 

categorie de oameni, cu care ţi-ai dorit sau nu să lucrezi. 

Descoperind toate aceste argumente solide în favoarea voluntariatului, liceenii Colegiului 

Tehnic Aiud au decis să se implice într-o serie de activităţi variate şi interesante: 

Social: derularea unui proiect intitulat Dă mai departe!, în parteneriat cu Casa de tip familial 

Sfântul Ioan Botezătorul, din Aiud. Prima ediţie a acestui proiect, decembrie 2013, a avut ca 

acţiuni: colectarea de donaţii şi resurse materiale, necesare atelierului de bucurii, etapă anterioară 

deplasării la Casa de tip familial Sfântul Ioan Botezătorul, din Aiud.Toţi cei cu suflet mare au donat 

mere, rechizite şcolare, jucării, haine, dulciuri, a urmat apoi la Cantina Colegiului Tehnic, un atelier 

culinar, în cadrul căruia elevii noştri s-au implicat trup şi suflet în prepararea unor delicioase 

dulciuri tradiţionale, care să le umple copiilor sufletul de bucurie. Echipele formate, trei galbene,  

trei roşii şi una portocalie au pregătit gogoşi, biscuiţi şi mere caramelizate.Ultima etapă a constat în 

deplasarea la Casa de tip familial Sfântul Ioan Botezătorul, din Aiud, pentru a le oferi celor 15 copii 

instituţionalizaţi rezultatele muncii de voluntar. 

A doua ediţie, decembrie 2015, a avut ca evenimente colectarea de donații și resurse 

materiale (cărți, jucării, cadouri), confecționarea unor bulgări de zăpadă din materiale reciclabile, 

organizarea unei petreceri cu surprize înafara Casei de tip familial Sfântul Ioan Botezătorul din 

Aiud.  

Ecologic: igienizarea unor zone turistice din Aiud şi din împrejurimi, în cadrul proiectelor 

Curăţenia de primăvară şi Let`s do it Romănia!; plantare de puieţi în zona Sloboda; aceste acţiuni 

menite să conserve mediul înconjurător s-au derulat în colaborare şi cu sprijinul Primăriei din 

Aiud.Voluntarii au înţeles că un puiet plantat înseamnă o gură de aer în plus pentru ei şi pentru 

întreaga omenire, şi mai ales că un mediu curat duce la o viaţă sănătoasă. 
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Cultural : derularea unui atelier culinar, la Cantina Colegiului, în vederea organizării, în colaborare 

cu Asociaţiunea Despărţământul Astra Ovidiu Hulea Aiud, a unui Bal de caritate. Elevii grupați în 

echipe de câte 5 au pregătit materialul necesar preparării celor cinci deserturi  tradiţionale, 

româneşti: cornuleţe, prăjitură cu măr, prăjitură cu mălai, ştrudel cu brânză sărată şi pogăcele. Timp 

de 4 ore elevii s-au întrecut în arta culinară, devenind adevăraţi cofetari. Acțiunea s-a finalizat cu 

degustarea celor cinci deserturi. Elevii au fost foarte încântați de munca lor, convinşi fiind că 

preparatele lor se vor licita în cadrul Balului cu un preţ foarte ridicat . Acțiunea s-a bucurat de un 

real succes, voluntarii exprimându-şi dorinţa ca şi la anul să repete această experienţă.  

Sănătate campanie de promovare a sănătații (prevenirea fumatului), organizată în parteneriat cu 

Centrul Antidrog din Alba Iulia, în cadrul proiectului intitulat O gogoaşă  pentru o ţigară!. 

Acţiunea a constat în schimbul unei gogoaşe pentru o ţigără, tocmai cu scopul de a-i face pe cetăţeni 

să înţeleagă riscul major al fumatului, precum şi importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos. 

În urma implicării şi derulării acestor acţiuni, voluntarii Colegiului Tehnic Aiud au învăţat 

să se implice în viaţa comunităţii, să-şi promoveze în mod creativ ideile, să dea înapoi ceea ce au 

primit de la alţii. De asemenea, şi-au însuşit regulile de aur ale unui adevărat voluntar, care are 

drepturi, dar şi obligaţii, care trebuie să fie dispus să activeze ca voluntar pentru a dobândi abilităţi 

şi cunoştinţe noi şi nu pentru beneficii financiare, care trebuie să fie dispus să se supună regulilor 

organizaţiei din care vrea să facă parte, având propriile obiective de dezvoltare personală şi privind  

voluntariatul ca pe un proces de învăţare şi dezvoltare personală. 
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MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR ÎN AER LIBER 
 

Prof. Romanescu Felicia-Ioana - Liceul Tehnologic Lupeni 
 

Locul și rolul educației outdoor în activitățile educaționale  

                      Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea 

începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ 

formal. Există numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor, însă pentru a da o 

definiţie simplă  putem spune că această formă de educaţie se bazează pe învăţarea în aer liber. 

Termenul de educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi recreative, programe 

de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, aventură, etc.  

 Caracteristicile cheie ale educaţiei outdoor:  

- Educaţia outdoor oferă posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului reprezintă 

un subiect de interes mondial, urbanizarea masiva a produs un efect nociv asupra mediului si prin 

faptul ca oamenii nu constientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra 

mediului – educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea 

atitudinilor si comportamentelor faţă de mediu;  

- Educaţia outdoor reprezintă o puternica sursă de experienţe de învăţare – un mediu relaxant, 

liber, fara constrângerile pe care le impun “cei 4 pereți ai unei săli de clasă” poate oferi elevilor 

nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional si de natură să 

schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie puternică între oameni bazată pe sprijin 

reciproc;  

- Educaţia outdoor facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest 

sens –  educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite elevilor care în mod usual 

întâmpină dificultăţi de învăţare si au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină mai 

motivaţi, cu mult mai capabili;  

- Contribuie la dezvoltare personală atât a celor care o aplică, cât mai ales a elevilor;  

-  Facilitează dezvoltarea spiritului de echipă – conexiunea între elevi, elevi-profesori duce la 

creşterea gradului de participare activă, creșterea cetăţeniei active în rândul ambelor categorii;  

- Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea 

societăţii  

Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:  

• Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, îmbunătăţirea relaţiilor 

sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc  
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• Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare  

• Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare  

• Oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant și motivant în funcţie de problema identificată – 

permite escaladarea unor nivele inalte de imaginație în vederea obţinerii rezultatelor propuse.  

                  De cele mai multe ori educația primită la școală are un aspect teoretic(cognitiv). 

Profesorii au de urmat o programă încărcată și prea puțin timp la dispoziție ca să o predea unei clase 

numeroase. În educația outdoor copiii învață totul în mod practic, activ, prin experiențe personale la 

care apoi reflectă pentru a extrage învățăturile. Acest mod de învățare, se numește exeriențial-Înveți 

cu creierul, mâinile și inima!.  

                  Există o serie de programe de educaţie outdoor care pot fi utile în diferite contexte si în 

funcţie de nevoile existente/identificate, astfel ca se pot utiliza astfel de programe axate pe sănătate 

şi educaţie fizică, ştiinţa mediului, management şi psihologie.  

Un exemplu de program de educaţie outdoor axat pe educaţie fizică ar putea avea efect preventiv-

educativ-terapeutic, ar putea duce la scăderea numărului de elevi cu obezitate crescută din şcoală 

(programul ar putea include exerciţii fizice, plimbări in aer liber, discuţii libere cu elevii într-un 

cadru relaxant şi motivant); un program de educaţie outdoor axat pe ştiinţa mediului ar avea ca efect 

informarea elevilor cu privire la problemele de mediu din comunitatea lor, conştientizarea cu privire 

la impactul pe care acţiunile lor le au asupra mediului (se poate organiza o activitate de ecologizare, 

sau orice alte activităţi  relevante în abordarea problemei identificate - o caracteristică importantă a 

educaţiei outdoor este aceea că permite un grad ridicat de creativitate).  

Valorificarea educației oudoor în dezvoltarea emoțională și socială a copiilor - premisă a 

dezvoltării cognitive 

                   Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că poate contribui la creşterea 

nivelului de bunăstare al indivizilor; pe lângă nevoile de bază ale unei persoane, există şi o serie de 

nevoi la care educaţia outdoor poate răspunde şi anume: nevoia de a fi respectat, inclus social, de a 

fi activ şi responsabil, nevoia de a te simţi în siguranţă.  

Nevoia de a se simţi respectat – derularea de diferite activități în aer liber incurajeaza copilul să se 

simtă în largul său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica, își va exprima propriile opinii, se 

va simți băgat în seamă și va simți ca deciziile sale contează pentru ceilalți; elevii pot fi consultați 

cu privire la diferite jocuri sau activități.  

Nevoia de a fi responsabil – activitățile outdoor permit copilului oportunitatea de a primi diferite 

sarcini ( educația outdoor este printre altele o forma de învățare organizată și structurată, astfel ca 

profesorul trebuie să aibă în vedere implicarea tuturor elevilor în activitățile propuse ); sub 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

299 

 

supravegherea profesorului/educatorului, fiecare copil primește diferite responsabilități și sarcini 

pentru atingerea scopului propus ( spre exemplu daca se optează pentru o activitate de ecologizare, 

un elev poate primi sarcina de a curața pomii, un elev are sarcina de a uda florile – este important 

însă ca prin comunicarea cu elevul, profesorul să-i insufle acestuia sentimentul că prin ceea ce 

întreprinde el, mediul va fi mai curat, astfel el va conștientiza că are o responsabilitate față de 

protejarea mediului.  

Nevoia de a fi activ – implicarea în diferite activități sportive, jocuri, plimbări tematice, nu va aduce 

decât beneficii dezvoltarii fizice, psihice ale elevului. Jocul este o caracteristică principală a 

copilăriei, de aceea este important ca elevii sa fie stimulați in mod constant să se joace, să alerge, să 

participe la diferite activități în mod activ.  

Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educației outdoor este aceea 

că este o modalitate de succes de a depăși unele dificultăți ale copilului ( psihice, fizice, sociale, 

emoționale sau economice ), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că aparține unei 

comunități; se consideră ca mediul din interiorul clasei este mai degraba unul competitiv, în timp ce 

cel din afara clasei este unul suportiv, care permite copiilor să se exprime, să relaționeze cu ceilalți, 

să colaboreze.  

Nevoia de a se simti în siguranță - un aspect pe care literatura de specialitate îl consideră important 

în abordarea educației outdoor este că aceasta trebuie să țină cont de această nevoie. Interiorul clasei 

este mult mai sigur pentru elevi, în timp ce mediul exterior implică diferite riscuri și situații 

neprevăzute care pot avea efect negativ. Profesorul trebuie sa identifice posibilele riscuri care pot să 

apară și să conceapă un plan de management al riscului.  

Întrucât educația outdoor se adresează unui public larg, indiferent de vârstă, nevoile sunt similare și 

pentru cei mici și pentru cei mari, acest tip de educație trebuie să acorde locul cuvenit acestor nevoi 

indiferent de vârsta elevului.  

Participarea la activitățile de formare din cadrul proiectelor care au ca tematică educația autdoor ar 

oferi oportunitatea de a înțelege acest fenomen nou, de a-l aprofunda și implementa cu succes în 

curiculara școlară chiar și fără existența unor norme ale Ministerului Educației Naționale. Procesul 

de învățare a modului de abordare al acestui tip de educație este unul benefic, necesitând un 

management de timp  pentru a putea fi implementat cu succes și pentru a putea da rezultatele pe 

care le dorim.  

 Perspectiva  educației outdoor în relatia cu celelalte forme ale educației  

                     Dintre toate aceste forme, educația outdoor se pliază cel mai bine cu cea non-formală, 

întrucât ca şi aceasta, educația outdoor se bazează foarte mult pe participarea activă, maximizează 
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procesul de învățare, minimalizând constrângerea specifică școlii, oferă o utilitate practică imediată 

cunoștințelor învățate, se desfășoară în contexte diferite având un cadru de învățare și un conținut 

lejer, folosește metode care stimulează implicarea și participarea, are o structură și o planificare 

flexibilă, procesul învățării este orientat spre participant, se bazează pe experienţa participanţilor.  

Atât educația non-formală cât și educația outdoor pot fi integrate cu succes în educația formală cu 

scopul de a maximiza efectele procesului de învățare, tendința actuală este aceea de amplificare a 

celor două forme, mai ales pentru faptul că încorporate, ele conduc la un sistem educativ mult mai 

valoros din punct de vedere al calității, produc avantaje pe termen lung, permit acoperirea unei 

game largi de discipline și cel mai important, actul educațional se axează în aceeași măsură și celor 

care o implementează ( în speță profesorilor ) și celor care fac obiectul învățării ( în speță elevii ). 

Educația formală are meritul de a fi organizată și structurată, încorporând o paletă întreagă de 

informații și cunoștințe de care are nevoie un individ în formarea sa educațională, educația 

informală vine în sprijinul educației formale și asigură procesul de învățare oricând și oriunde, pe 

tot parcursul vieții, educația non-formală vine cu acele elemente de natură să satisfacă nevoile unui 

individ de natura, psihica, social, emoțională prin diferite metode interactive, participative, iar 

educația outdoor “ scoate la aer ” cele 3 forme de educație, le rivigorează, le adaugă prospețime si 

își extinde acțiunea benefică în diferite domenii ( în speță dezvoltare durabilă, protecția mediului, 

dezvoltare personală și profesională ). 

Concluzii 

                   Educația outdoor reprezintă suma acțiunilor întreprinse de profesori, instructori, trainer, 

formatori, într-un mediu natural/sălbatic, folosind metode experiențiale, pentru a produce schimbări 

la nivelul abilităților fizice, intra și interpersonale și al comportamentului față de mediu, în rândul 

participanților. Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este completată de ceea ce se poate 

adăuga dinafara perimetrului ei. O școală inovativă va prelua și va integra astfel de situații, le va 

face aliat, sursă de întărire, de revigorare, de extensie a ariei ei de acțiune. 

 Știm prea bine că în societatea actuală, pentru mulți copii, jocurile pe calculator au luat locul 

activităților în aer liber. Jocul în natură a început să își piardă din atractivitate și din ce în ce mai 

puținicopii știu că această activitate este benefică pentru spirit și trup. 

Activitățile în aer liber  nu au neboie de investiții financiare, sunt gratis iar beneficiile lor sunt 

colosale. 

Activitățile în aer liber nu sunt un moft, ci o necesitate 

Lipsa contactului cu natura înseamnă pierderea a ceva foarte valoros. De cele mai multe ori 

chiar și noi uităm să ne bucurăm de cerul albastru, apusul soarelui, de mireasma aerului curat...Să 
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nu îi privăm pe copii de aceste simple bucurii, care înseamnă enorm, iar aceste lucruri se pot realiza 

în cadrul activităților în aer liber. Este foarte important de știut că joaca în natură este una dintre 

cele mai bune metode de a crește stima de sine a copilului și de  a-i dezvolta imaginația. 

Concepţia acestui nou tip de educaţie este că orice om pus în condiţii grele, chiar extreme de 

viaţă şi supravieţuire, îşi mobilizează exemplar resursele corporale şi mintale, la un nivel 

incomparabil mai înalt decât o face în mod normal, în viaţa obişnuită (la birou). Oamenii sunt mult 

mai sensibili când se află în mijlocul naturii. 

Managementul riscului în activitatea outdor 

Toate activitățile în aer liber , indiferent de locație implică un element de risc.Siguranța elevilor 

implicați în educația experențială este extrem de importantă. Deși riscul real nu poate fii în totalitate 

eliminat, un profesor trebuie să se asigure că riscurile reale sunt reduse la niveluri acceptabile, astfel 

încât elevii să participe într-un context care este comparativ mai sigur din punct de vedere al 

comunității. Un plan de gestionare al riscurilor, care identifică și analizează cu atenție pericolele 

inerente este cel mai eficient mod de a gestiona riscurile . Tot personalul implicat în activitățile în 

aer liber ar trebui să fie pe deplin conștienți de toate principiile și procedurile obligatorii. Directorii 

trebuie să se asigure că sunt luate măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța participanților, și 

că supravegherea va fii adecvată în raport cu numărul acestora, maturitatea lor, comportamentul lor 

și activitățile planificate. 

Planificarea de management al riscului include: 

-identificarea riscurilor și problemelor de siguranță; 

-gestionarea pericolelor, riscurilor și problemelor de siguranță. 

Planul de management al riscului este un răspun la evaluarea riscurilor, astfel încât acestea sunt 

reduse suficient pentru ca activitatea să fie desfășurată în condiții de siguranță, se realizează în 

funcție de activitatea în aer liber desfășurată. 
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MODALITATI DE DEZVOLTARE  A CREATIVITATII PRESCOLARILOR PRIN 

ACTIVITATILE  ARTISTICO-PLASTICE IN CONTEXT EUROPEAN 
 

 

 

Prof. Turcu Catinca -Şcoala Gimnazială „I.D.Sîrbu Petrila”, Gradinita P.N ŞI 

P.P.NR.1 Petrila 

Prof. Ing. Dogaru Florinela - Colegiul Tehnic ″Dimitrie Leonida″ Petroşani 
 

 

          Motto:”Toate legile, regulamentele şi programele nu vor servi la nimic atâta vreme cât nu 

vom avea profesori bine pregatiţi” 

                                                        GEORGE G. ANTONESCU 

      Şcoala românească este, fără exagerare, o şcoală cu tradiţii. Această tradiţie nu trebuie 

interpretată însă ca o închestare în metode vechi şi conţinut prăfuit, ci drept o evoluţie care, dovadă 

a înţelepciunii, a ştiut să diferenţieze valoarea şi creatorii de valoare, de orce formă de imitaţie 

nereuşită, pentru ca tocmai acest bagaj să fie baza schimbării. Începând cu perioada preşcolară, 

repetiţia care să asigure formarea unor semiautomatisme devine un instrument des utilizat, alături de 

stimularea constantă a creării de legături, de formarea unei viziuni globale, în care interesul 

individual să fie factor mobilizator.  

          Orice formă de adaptare presupune două componente, ceea ce se constituie ca fundament, cu 

alte cuvinte contribuţia autohtonă şi schimbarea, noutatea  menită să perfecţioneze bunurile deja 

existente. Este nevoie de schimbare pentru a progresa, iar progresul este stimulat de o serie de 

beneficii adiţionale,constând în finaltăţii în proiecte de colaborare, schimbări de experienţă.  

          Perioada preşcolară este perioada în care copilul începe să manifeste aptitudini şi abordează 

cu destulă uşurinţă şi cu succes domenii ca: desenul, muzica, modelajul,pictura, colajul iar prin 

aceste activităţi putem stimula creativitatea preşcolarului. În ultimi ani, în învăţmânt s-au produs o 

serie de modificări benefice. S-a conturat o evoluţie spre o concepţie educaţională modernă vizând 

desprinderea de outomatismul şi rutina activităţilor didactice impuse, oferindu-se spaţiu larg de 

manifestare libertăţii şi creativităţii.  

          Educarea creativităţiila vărsta preşcolară este posibilă şi absolut necesară. Limbajul plastic al 

copiilor reprezintă învelişul material al gândirii lor artistice, care fac schimbul de idei, sentimente şi 

stări emoţionale. De aceea, activitatea plastică şi modelajul desfăşurat în activităţile din grădiniţă 

este foarte  îndrăgit de copii,ei fiind oricum atraşi de culoare,de a schimbare forma plastilinei, de 
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diversificarea tehnicilor de lucru, prin care îşi pot dovedi spontaneitatea, creativitatea şi pot da frâu 

liber imaginaţiei şi fanteziei lor. Unul din scopurile acestor activităţi este de al face pe copii să 

înţeleagă şi să respecte frumosul din natură şi artă şi de a fi chiar ei înşişi creatori de lucruri 

frumoase. 

           Privit din alt plan, prin acest gen de activităţi se realizează şi se antrenează la copii 

coordonate ocolo-motrice, dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, simţul proporţiilor. Preocuparea 

pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare ale copiilor a fost şi va fi o constantă a activităţii 

educatoarelor, accentuată pe grija de a le respecte ideile, de a da curs iniţiativelor copiilor de a le 

sădi în conştiinţă încredere în propriile posibilităţi şi respectul pentru ceea ce cred şi cum se 

exprimă colegii. 

          Expresie a inspiraţiei, a tehnicii şi a măiestriei personale, activităţile  artistico- plastice cer 

efort fizic, mişcări precise, o bună coordonare a mişcărilor şi sincronizarea gândirii cu mişcările în 

vederea finalităţii acţiunii. Ele oferă copilului posibilitatea să cunoască în mod direct însuşirile 

materialelor cu care lucrează, să le denumească, să-şi fixeze în memorie forma şi culoarea lor, să le 

cunoască funcţionalitatea. În realizarea celor mai simple tehnici, din partea copilului sunt angajate 

gândirea, imaginaşţia, reprezentările de formă, mărime, formă, culoare, în spaţiu în vederea 

executării unor miţcări precise.  

         În executarea unui obiect oarecare, copilul trebuie să efectueze o serie de mişcări precis 

coordonate şi sistematizate. 

          Având în vedere că modelajul, desenul, pictura oferă mari posibilităţi de manifestare originală 

a personalităţii copilului, mă voi opri mai mult asupra rolului acestor activităţi în cultivarea 

creativităţii copiilor. 

          Activităţile artistico-plasticele desfăşorăm la sectorul (zona) artă unde împreună cu copiii am 

dotat - o cu diverse materiale culese în timpul desfăşutări activităţilor extracurriculare( plimbări, 

excursii, drumeţii): sârmă de diferite culori, fire de aţă şi de lână colorată, hârtie glasată, carton, 

hârtie creponată,ambalaje, seminţe, frunze, flori colorate,conuri de brad, ghindă,plastilină, mărgele 

colorate, paste făinoase, gris, muţchi de capac,petice de pânză colorate, capace, materiale 

refolosibile, lut,lemn, stică, deşeuri, pietre,bucăţi de placaj,faianţă, gresie. 

          Alături de plastilina  atît de cunoscută ţi de des folosită am folosit un material obţinut prin 

frământarea lutului cu anumiţi coloranţi. 

           Copii cunoscând proprietăţile mateialului au modelat cu plăcere formele sugerate de mine, 

sau de modelul propus. Treptat au început să creeze şi alte modele, dat fiind forma şi întrebuinţarea 

materialului, manifestându-şi autonomia şi răspunderea faţă de ceea ce înfăptiiesc. Am observat că 
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ei colaborează foarte bine între ei, acceptă ideiile noi şi caută permanent să fie apreciaţi de către 

educatoare. 

          Pentru prelucrarea acestui material este nevoie de următoarele tehnici de lucru: modelarea cu 

vârful degetelor, modelarea pri aplatizare, prin mişcări translatorii, prin ciupire  cu vârful 

degetelor,prin lipirea părţilor unui întreg netezind lipiturile cu vărful degetelor, prin întinderea 

lutului cu lingura şi furculiţa pe exteiorul diferitelor obiecte. 

 Iată ce obiecte am obţinut: 

 fructe(mere, pere, struguri,prune, nuci, etc.); 

 legume(ardei, morcov, roşii); 

 obiecte de artă( cană, farfurie, lingură, ouă, coşuri, brăţări, mărgele); 

 jucării ( mingii,iepuraşi,peşti); 

 frunze, fluturi, flori; 

 mărţişoare,(flori,inimioare, inele) 

           Am dat posibilitatea copiilor să-şi creeze propriile teme, să-şi exprime liber ideile, 

sentimentele, propria viziune despre lumea înconjurătoare. Copii au avut astfel posibilitatea de a se 

simţi cu adevărat creatori, fapt important pentru dezvoltarea personalităţii lor. 

            Întelegând necesitatea de a oferii copiilor conditii pentru a se manifesta creativ în 

activităţiile de desen şi pictură, am introdus tehnici noi, pe care le-am exersat mai ales la grupele 

mari si ce-a pregătitoare.Am făcut aceasta deoarece conţinuturile programei au fost  în general 

parcurse în grupele anterioare prin procedee tradiţionale, iar reluarea lor în aceleaşi modalitaţi, ar fi 

fost lipsite de interes, plictisitoare.Oferind modalitaţi noi de lucru, am încercat să stimulez nu numai 

interesul copiilor, dar sa le creez un spirit deschis spre căutarea noului şi spre manifestarea 

creativităţii. 

            În cadrul activitaţiilor de pictură şi desen, am introdus tehnici noi de expresie plastică cum 

ar fii: 

                  • pictură cu pastă de dinţi şi acoarelă ( peisaje de iarnă); 

                  • folosirea picului si a cernelei ( peisaj nocturn); 

                  • folosirea creioanelor cerate, a cretei şi a cernelei; 

                  • pictură cu aracet , tempera, şi gris; 

                  • pictură cu aracet, nisip şi tempera; 

1.) Pictură cu pastă de dinţi şi acoarelă 

Material necesar : pastă de dinţi, placaj, acoarelă tempera, coli de hârtie. 
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Mod de lucru: se pune pastă de dinţi pe o bucată de material. Cu ajutorul pensulei se dă 

foarma  norişorilor. Se poate folosi o singură culoare sau mai multe color în funcţie de tema 

propusă. Se pot desena şi alte forme cu ajutorul degetului, iar l sfârşit se ia o coala albă se 

aşază peste desenul realizat şi se apasă. După câteva minute se ridică şi se lasă la uscat. 

Această tehnică poate fi folosită în redarea peisajului de iarnă.     

           2) Lucrări plastice cu pic şi cerneală 

         Material necesar: pic, cerneală, coli de hârtie, bugăţi de placaj. 

         Mod de lucru:  

         Cu ajutorul pensulei se dă un strat de cerneală pe foaie sau pe bucata placaj. Se lasă să 

se usuce, iar cu pensula se pictează diferite forme. Această tehnică poate fii folosită pentru 

realizarea anumitor decoruri.      

   3) Folosirea creioanelor cerate, a cretei şi a cernelei. 

           Materiale necesare: cretă,creioane cerate,cerneală,pensulă, burete,coli de hârtie. 

           Mod de lucru:  

                    Se desenează cu creioanele cerate  sau cu creta, tema pe care o doreste         copiilul, iar 

pe deasupra se dă cu cerneală si se lasă la uscat.Această tehnică este folosită în redarea peisajelor 

acvatice şi peisajelor nocturne. 

             4) Lucrări plastice cu aracet , tempera, si gris. 

           Materiale necesrae: aracet, gris, pensulă, burette,acuarele, periută de dinti si coli de hârtie. 

           Mod de lucru: se amestecă aracetul cu grisul si cu tempera până se realizează o pastă 

subţire.pe foaia de hârtie se picteză (în funcţia de tem ace şi-o propune copiilul) cu pensula,buretele 

si cu periuţa de dinţi.Dacă pasta este prea colorată se foloseşte numai amestec cu aracet.De 

exemplu, pentru tema “Peisaj de primăvară“ cu periuţa se pot picta pomii,cu pensula floriile,iar cu 

buretele soarele. 

             5)Folosirea aracetului,nisipului, si a acuarelelor. 

           Materiale necesare: bucăţi de sticlă, placaj,gresie, faianţă, coli de hârtie, aracet, nisip. 

            Modul de lucru: se amestecă aracetul cu acuarela, formându-se o pastă subţire.Pe bucata de 

sticlă se pictează în funcţie de tema propusă cu pensula folosind culoarea adecvată.Nisipul se 

presară peste aracet,pentru redarea în special a fondului plastic.Această tehnică se preteza a fi 

folosită în lucrari de mare dimensiune – lucrări collective. 

           Atenţia mea s-a îndreptat în special asupra dezvoltarii creativităţii şi gustului pentru frumos, 

astfel copiilul sa-şi poată compune singur modele, să exploreze şi să-şi exprime ideile originale, si 

să-şi pună în practică iniţiativa, surprinzând permanent prin modalităţile variate de exprimare. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE - ÎNVĂŢARE ŞI CUNOAŞTERE 
 

Prof. Pato Bianca Maria, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”  Petroşani 
 

Educaţia nonformală este considerată drept orice activitate educaţională, intenţionată şi 

sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor 

individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării 

problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina 

impusă, efectuarea temelor etc.). realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar 

întotdeauna cu efecte formativ-educative. Această formă de educaţie cuprinde ansamblul 

activităţilor şi al acţiunilor care se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în mod organizat, dar în 

afara sistemului şcolar, constituindu-se ca o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile 

acumulate informal. 

         Educaţia nonformală se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în afara sistemului şcolar, 

cuprinzând activităţi extraclasă/extradidactice (cercuri pe discipline, interdisciplinare sau tematice, 

ansambluri sportive, artistice, concursuri şcolare, olimpiade, competiţii) şi activităţi de educaţie şi 

instruire extraşcolare, denumite paraşcolare şi perişcolare.  

Cele paraşcolare se dezvoltă în mediul socio-profesional cum ar fi, de exemplu, activităţile de 

perfecţionare şi de reciclare, de formare civică sau profesională. Activităţile perişcolare evoluează 

în mediul socio-cultural ca activităţi de autoeducaţie şi de petrecere organizată a timpului liber în 

cadrul universităţilor populare, al cluburilor sportive, la teatru, în muzee sau în cluburile copiilor, în 

biblioteci publice, în excursii, acţiuni social-culturale sau în familie ori prin intermendiul mass-

mediei. 
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       Activităţile extracurriculare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 

anumite obiective ce inspiră şi provoacă educabilul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi 

pentru cel din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a 

educabilului, cât şi pentru cea personală, prin  demersuri specifice şi particulare. Deşi activităţile 

specifice educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuşi ele nu uzitează la 

maxim de valorizarea unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în 

echipă, iniţierea şi implemetarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăţare a 

modului cum să înveţi etc. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact 

direct cu obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este 

tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv–educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 

echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În 

cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească 

colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 

bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, 

prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 

dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii–pregătirea copilului 

pentru viaţă.  

Activitatea în afara clasei şi extraşcolară ocupă un loc foarte important în ansamblul 

influenţelor educative. Astfel, elevii Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroşani sunt antrenaţi 

în activităţi extracurs, evenimente şi serbări şcolare,excursii, acţiuni de voluntariat,menite să 

contribuie la formarea unor competenţe sociale şi civice, orientand copiii şi tinerii noştri spre 

succes. În instituţie s-a afirmat în ultimii ani un sistem de activităţi extraşcolare, care se 

perfecţionează în permanenţă, tendinţa de dezvoltarea acestui sistem fiind orientarea spre 

satisfacerea intereselor şi opţiunilor individuale ale elevilor. Ne axăm în activitatea noastră pe 

doleanţele elevilor, dorindu-ne să creăm o comunitate şcolară care îşi cunoaşte şi îşi valorifică 

tradiţiile, învaţă prin cooperare, stimulează participarea şi are o imagine proprie. 
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IMPORTANȚA CONCURSURILOR ȘCOLARE PENTRU ELEVII DE LICEU 
 

Prof. Ilioni Cristina, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

 Lumea în care trăim este una în care auzim tot mai des cuvintele ierarhizare și competiție. 

Încă din familie, suntem sfătuiți să urcăm pe trepte superioare de performanță și de competență, să 

ne comparăm unii cu alții, să fim în fața altora, să ne autodepășim.  

 Școala ne formează în direcția progresului, a explorării tainelor universului, a valorizării a 

ceea ce stim deja sau a descoperirii talentelor neștiute care, prin cultivare, pot duce la atingere unor 

țeluri superioare ascunse ori neconștientizate. Școala se înscreie astfel în această tendință, a 

competițiilor, contribuind la generalizarea întrecerilor și la inducerea unui apetit al concurenței.   

 Concursurile şcolare fac parte din seria de activităţi extracurriculare la care elevii pot lua 

parte opţional sau după recomandarea cadrului didactic. Formele incipiente ale acestora au fost 

Olimpiadele, inventate de către atenieni, în Grecia Antică, începând cu anul 776 î. H. si continuând 

până în anul 393 e. n. Ele aveau ca scop evidenţierea calităţilor fizice şi îndemânării ostaşilor 

atenieni. La început, au constat în câteva probe de îndemânare (lupte, tragerea cu arcul, alergare 

etc.), după care câştigătorii erau răsplătiţi cu ropote de aplauze din partea spectatorilor din tribune şi 

cununi de laur (frunze de dafin).  

 Jocurile olimpice sau olimpiadele s-au reluat abia în anul 1896. Odată cu trecerea timpului, 

acestea au evoluat, atât în privinţa numărului de probe incluse în concurs, cât şi a performanţelor 

obţinute de participant, ajungându-se astfel la necesitatea pregătirii intense a sportivilor, în scopul 

câştigării unui loc fruntaş în competiţie. 
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Plecând de la ecoul olimpiadelor sportive, termenul a fost adoptat şi pentru 

concursuri de altă natură, în care concurenţii îşi pun în valoare cunoştintele teoretice şi practice 

dobândite la diferite materii. Aşa se explică faptul că se organizeaza periodic concursuri școlare, iar 

concurenţii sunt atent selectaţi, pe baza rezultatelor obţinute la diverse etape: pe școală, locale, 

judeţene, naţionale, balcanice, europene etc. 

 După cum se ştie, primele etape ale concursurilor şcolare nu au niciun fel de premiu 

material, iar toate celalalte etape au premii simbolice, de la simple diplome până la diverse 

opotunităţi oferite câştigătorilor (scurte vacanţe, schimburi temporare de experienţă, burse etc.). 

Participarea la aceste concursuri se datorează, în primul rând, dorinţei de aprofundare şi 

prefecţionare într-un domeniu anume.  

 În privința concurenței, nu numai elevii sau studenții sunt în acestă situație, ci și dascălii, 

școlile ori chiar sistemele naționale de învățământ (testele Pisa). Se naște un angrenaj destul de 

complicat, cu strategii și motivații diverse, cu un spațiu transparent și public, în care totul pare o 

normalitate, dar și cu unul al gesturilor mai puțin evidente, al efortului continuu care poate lăsa 

uneori un gust amar al înfrângerii sau, dimpotrivă, unul dulce al victoriei. 

 La disciplina limba şi literatura română, există o gamă variată de concursuri individuale, 

interactive, relaxante şi stimulative. Mai concret, acestea vizează: cunoaşterea vieţii şi activităţii 

unor scriitori (Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, George Călinescu etc.); dezvoltarea spiritului creator 

(de exemplu, ,,Carte, carte, cinste cui te-mparte”, Concursurile de creaţie literară ,,Ionel 

Teodoreanu”, ,,Tinere condeie”, ,,Cultură şi spiritualitate românească” ,,Turnirul poeziei”, 

Festivalului Internațional de Poezie și Epigramă „Romeo și Julieta la Mizil” etc.); dezvoltarea 

spiritului critic prin teme de dezbatere (spre exemplu, concursul naţional ,,Tinerii dezbat”); 

valorificarea competenţei de lectură ca premisă în sporirea orizontului cognitiv (Olimpiadele 

,,Lectura ca abilitate de viaţă”, ,,Universul cunoaşterii prin lectură”,  Concursul ,,Cultură şi 

spiritualitate românească” etc.) și multe alte aspecte, sub multe alte denumiri. 

 Unul dintre concursurile de actualitate și foarte importante pentru elevii de 

liceu, care se desfășoară anual, este Olimpiada ,,Tinerii dezbat”, cel mai amplu program de 

dezbateri pentru elevi. Acest concurs poate fi considerat un campionat național de dezbateri 

educaționale care contribuie la formarea, dezvoltarea și exersarea competențelor de comunicare și a 

atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generații pentru participarea activă la viața 

socială. Scopul concursului este, așadar, conștientizarea și înțelegerea informală în rândul tinerilor 

din învățământul liceal a valorilor cetățeniei democratice, prin exersarea unei atitudini tolerante și 

deschise față de diferențele de opinie care pot constitui bariere în comunicare și acțiune.  
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 În toate formele de dezbatere, există două echipe alcătuite, în general, din trei membri, 

dintre care una trebuie să susțină și cealaltă să nege/ combată tema pusă în discuție (moțiunea). 

Aceste două echipe sunt denumite ,,echipa afirmatoare” (Guvern) și ,,echipa negatoare” (Opoziție) 

și sunt arbitrate de un juriu alcătuit din cadre didactice. Jurizarea urmărește capacitatea 

participanților de persuasiune, răspunsul prompt și analitic, spiritul fair-play, ascultarea atentă, 

capacitatea de analiză și sinteză. 

 Participarea la acest concurs presupune o pregătire intensă a elevilor, sub atenta îndrumare 

a profesorului, care are un rol important în direcționarea echipei, astfel încât aceasta să înțelegă atât 

moțiunea supusă dezbaterii, cât și soluțiile posibile ilustrate cu exemple de bună practică din diverse 

domenii.  

 Cele arătate mai sus ilustrează doar câteva aspecte pozitive ale competițiior școlare, foarte 

importante pentru dezvoltarea personalității elevului care trebuie să fie susținut de familie și 

îndrumat permanent de profesor, în scopul conștientizării importanței participării la acest tip de 

educație. 
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IMPORTANŢA EXERCIŢIUL FIZIC ÎN ACTIVITĂŢILE RECREATIVE 
 

Asist. univ. dr. Ilioni Cristian, Universitatea din Petroşani 
 

Odată cu absolvirea învăţământului general şi profesional, în următoarea perioadă fundamentală 

de activitate în producţie, de-a lungul multor ani, educaţia fizică capătă, în special, caracterul 

utilizării voluntare a mijloacelor culturii fizice. Aceasta nu înseamnă că activitatea de cultură fizică 

devine o chestiune prin excelenţă personală şi că îşi pierde formele socialmente reglementate. Ea se 

organizează în cadrul asociaţiilor sportive voluntare şi în alte forme, inclusiv de stat.  
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Împreună cu vastul complex de probleme pe care le urmăreşte mişcarea de cultură fizică de 

masă, toate acestea determină o varietate de direcţii, mijloace, metode şi forme de organizare a 

activităţii, ceea ce este extrem de important pentru satisfacerea deplină a cerinţelor oamenilor 

muncii în domeniul culturii fizice. 

Utilizarea orientată a mijloacelor culturii fizice în condiţiile vieţii zilnice a oamenilor muncii şi 

în organizarea odihnei sănătoase prezintă o mare însemnătate socială, fiind un factor indispensabil 

asigurării unui mod de viaţă sănătos.  

Cu ajutorul mijloacelor culturii fizice se creează, în timpul liber, condiţii optime pentru 

refacerea capacităţii de lucru şi întărirea sănătăţii, se asigură un regim de viaţă motric şi general 

corect din punct de vedere igienic, necesar pentru funcţionarea normală a organismului, regim care 

contribuie la profilaxia bolilor şi îndepărtează reducerea capacităţii de lucru datorită înaintării în 

vârstă. În această privinţă, cultura fizică se leagă organic cu igiena socială. 

Orientarea concretă şi formele de utilizare a culturii fizice de către oamenii muncii depind, într-

o măsură însemnată, de caracterul activităţii lor productive, de înclinaţiile individuale, de 

particularităţile de vârstă şi sex, de nivelul de pregătire prealabilă şi starea sănătăţii, iar, într-o 

anumită măsură, şi de baza tehnico-materială existentă şi alte condiţii necesare organizării activităţii 

de practicare a mijloacelor culturii fizice. 

În viaţa de toate zilele, cultura fizică se utilizează de cele mai multe ori sub forma exerciţiilor de 

gimnastică igienică, executate cu regularitate, a procedurilor de călire şi prin optimizarea regimului 

activităţii casnice şi al odihnei, conform cu cerinţele igienei. Paralel cu aceasta, în viaţa cotidiană a 

oamenilor muncii, pătrund tot mai mult plimbările, alergarea, mersul pe schiuri, înotul şi alte 

exerciţii fizice care contribuie la întărirea sănătăţii. Acestea se execută în pauzele relativ scurte din 

programul zilei sau în timpul special rezervat pentru astfel de activităţi, individual sau sub 

îndrumarea unui instructor. 

Oamenii suficient pregătiţi din punct de vedere fizic pot executa gimnastica de dimineaţă cu 

eforturi destul de mari, la care pot adăuga exerciţii cu suplimentare (haltere, greutăţi, extensor etc.). 

Gimnastica dinaintea somnului trebuie să se încheie, neapărat, cu exerciţii de respiraţie şi 

deconectare, care aduc organismul într-o stare de calm. 

Este de dorit ca plimbările să fie incluse, pe lângă gimnastica igienică, în partea obligatorie a 

regimului de mişcare cotidiană. Plimbările se pot efectua pe drumul către locul de muncă şi spre 

casă, ziua sau seara înainte de culcare, pe jos, cu schiurile, pe bicicletă. În acest caz, efortul, 

solicitarea se reglează prin lungimea traseului şi viteza de deplasare.  
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Pentru majoritatea oamenilor sănătoşi, se recomandă plimbarea pe jos cu o viteză de 6-7 km pe 

oră. În funcţie de vârstă şi de nivelul de pregătire fizică, lungimea traseului oscilează între 2 şi 10 

km. 

De mare popularitate se bucură, în ultima vreme, alergarea de întărire a sănătăţii. Este un mijloc 

excelent de îmbunătăţire a activităţii vitale a sistemelor cardiovascular şi respirator, factor important 

de contracarare a hipodinamiei din viaţa cotidiană şi din producţie. Alergarea de întărire a sănătăţii 

este accesibilă tuturor oamenilor, cu condiţia să nu sufere de boli care contraindică aplicarea acestui 

mijloc al culturii fizice. Pe măsura creşterii gradului de antrenament al organismului, durata 

alergării poate fi mărită. 

Gimnastica igienică, deşi este de scurtă durată, reprezintă un element extrem de important al 

culturii fizice în viaţa cotidiană. În regimul zilei unui om adult, trebuie să se rezerve timp pentru 

efectuarea gimnasticii igienice de mai multe ori. De altfel, aceasta îndeplineşte diferite funcţii: 

dimineaţa (imediat după somn) contribuie la o mai rapidă trecere a organismului de la starea de 

somn la o stare de dinamism activ, în timpul zilei previne sau îndepărtează oboseala, asigurând 

odihna activă, înainte de culcare favorizează un somn normal. După cum scria academicianul  A. 

Bogomoleţ, alocarea a 10-15 min în fiecare zi pentru practicarea gimnasticii asigură mulţi ani de 

viaţă. 

Un număr tot mai mare de oameni de vârstă adultă doresc să activeze sub conducerea unor 

metodişti cu experienţă în cadrul unor grupe de sport. Astfel de grupe se înfiinţează  la bazele 

sportive şi în centrele de odihnă cu caracter de refacere a organismului. 

Din conţinutul activităţii, paralel cu practica, face parte şi teoria. 

Un prim criteriu în alegerea exerciţiilor fizice este efectul lor tonifiant şi fortifiant general. 

Metodica lecţiilor practice în grupele de sănătate se caracterizează prin utilizarea cu precădere a 

metodelor exerciţiului riguros standardizat, dozarea minuţioasă  a eforturilor, gradul relativ redus de 

creştere a acestora. În reglarea eforturilor, mai ales la început, trebuie să se creeze posibilitatea 

derogărilor individuale de la parametrii stabiliţi cu privire la volumul şi intensitatea exerciţiilor, în 

funcţie de starea subiecţilor.  

De locul pe care îl ocupă cultura fizică în bugetul de timp liber, depinde, în mod hotărâtor, 

utilitatea folosirii acestui timp atât pentru normalizarea şi îmbunătăţirea stării sănătăţii oamenilor, 

cât şi pentru însuşirea valorilor culturale. 

Formele tonifiante şi recreative de organizare a timpului liber, care se bazează în întregime sau 

în mare măsură pe utilizarea mijloacelor culturii fizice, sunt foarte variate şi diversificate. Acestea 
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sunt excursiile turistice în zilele de odihnă şi în timpul concediilor, excursiile legate de activitatea 

motrică, acţiuni de cultură fizică şi sportivă cu caracter de masă. 

Se înţelege că toate acestea capătă un rol considerabil în întărirea sănătăţii oamenilor, cu 

condiţia alegerii judicioase a exerciţiului, normării corecte care să nu contravină cerinţelor 

elementare metodice şi igienice ale eforturilor şi pregătirii fizice. În zilele de odihnă şi în timpul 

concediului, mijloacele culturii fizice şi sportului sunt din ce în ce mai mult folosite ca factori de 

refacere după activitatea productivă, de întărire a sănătăţii şi organizare judicioasă şi plăcută a 

timpului liber al oamenilor muncii. 

La organizarea majorităţii acţiunilor şi manifestărilor cu caracter de masă pe linia culturii fizice 

şi întăririi sănătăţii, se va avea în vedere ca acestea să fie astfel concepute astfel încât să ofere o 

largă posibilitate de alegere a activităţii în funcţie de înclinaţiile individuale; de asemenea, trebuie 

să se ţină seama de componenţa în continuă schimbare a participanţilor, lipsa de omogenitate în 

ceea ce priveşte vârsta şi nivelul de pregătire.  

Astfel, trebuie să se prevadă limitări ale efortului pentru ca, în ansamblu, acesta să fie relativ 

redus, să nu provoace oboseală accentuată. Condiţiile obligatorii pentru participare la acţiuni în care 

sunt posibile eforturi mari sunt pregătirea fizică prealabilă şi avizul medicului. 

Societatea acordă o mare atenţie problemei organizării sănătoase a timpului liber al oamenilor 

muncii. 

Posibilităţile cele mai favorabile pentru utilizarea raţională a mijloacelor şi metodelor educaţiei 

fizice în zilele de odihnă şi în timpul concediilor se creează în taberele pentru întărirea sănătăţii şi 

case de odihnă. Taberele pentru fortificarea sănătăţii, care au dobândit o popularitate din ce în ce 

mai mare, se creează în cadrul asociaţiilor sportive voluntare, al întreprinderilor și instituţiilor 

locale. 

 

Concluzii 

Educatia fizică este o activitate deliberat construită şi desfăşurată mai ales pentru perfectionarea 

dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice ale fiinţei umane, în funcţie de particularităţile de vârstă şi 

sex, cerinţe de intregare socială, specificul unor profesii etc. 

Ca activitate independentă, realizată individual sau în grup, educaţia fizică se desfaşoară uneori 

în timpul liber al subiecţilor şi în absenţa fizică a conducătorului procesului, a profesorului, în 

majoritatea cazurilor. Această activitate independentă de educaţie fizică trebuie să fie pregătită în 

cadrul procesului bilateral instructiv – educativ. 
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EDUCAREA TINERILOR PENTRU COLABORAREA CU COMUNITATEA 
 

Prof: Ienei Csilla - Colegiul Tehnic Aiud 
 

A   investi   în   educaţie   înseamnă   a   investi   în   viitor.   Prosperitatea   românilor   şi 

dezvoltarea economică de mâine depind într-o bună măsură de calitatea educaţiei copiilor noştri. 

Afirmarea societăţii româneşti într-o lume modernă, o lume a cunoaşterii, nu este posibilă fără o 

educaţie de calitate. Participarea activă a românilor la viaţa economică, socială şi politică a 

societăţii în care trăim este influenţată decisiv de educaţia oferită în şcoli. Mare parte din politicienii 

de azi sunt şi ei produsul şcolii româneşti, dar din păcate al unui alt tip de şcoală decât cel pe care-l 

dorim generaţiilor viitoare. Reforma educaţiei va aduce cu sine nu numai venituri mai mari şi o 

viaţă mai bună fiecăruia dintre noi. Nu ne putem permite să ratăm oportunitatea de a reforma, pe 

principii sănătoase, învăţământul actual. "Educaţia  este   un   proces   social.   Educaţia   înseamnă   

creştere.   Educaţia   nu   este   o pregătire pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi."-afirma John 

Dewey.  

Educaţia  are  un  rol   vital  în  viaţa unei persoane. În afara motivului simplu de a studia din 

greu la şcoală pentru a putea obţine un loc de muncă bun mai târziu, educaţia îi permite unui om să 

exploreze şi să interacţioneze cu lumea înconjurătoare, să înţeleagă şi să empatizeze cu alte 

persoane şi popoare, să adopte o gândire critică. Acest lucru se poate întâmpla numai dacă la 
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educaţia tinerilor participă cei trei factori ai educaţiei: profesorii- părinţii şi comunitatea locală 

reprezentată de diferiţi agenţi economici,  organizaţii nonguvernamentale, asociaţii.  

Mulţi cred că a fi profesor înseamnă doar a prezenta informaţii în faţa elevilor, a evalua 

nivelul acestora şi a realiza un clasament pe baza notelor, dar aceasta este mult mai profundă, 

solicită calităţi speciale. Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a 

personalităţii elevilor. Cu toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei, profesorul 

îşi păstrează numeroase prerogative în acest domeniu. El rămâne principalul modelator al 

personalităţii elevilor, începând de la imprimarea unei conduite externe, până la formularea 

aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă. 

În urma unor cercetări de pedagogie, psihologie pedagogică şi de sociologia educaţiei, câmpul de 

activitate a profesorului s-a lărgit,  el având şi funcţia de confident, consilier, transmiţător al 

valorilor culturale.  

Părinţii sunt cei  mai  importanţi factori  ai educaţiei, deoarece  ei influenţează şi modelează 

persoana umană. Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte 

copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu 

familia este, din această cauză, extrem de puternică şi – din multe puncte de vedere – de neînlocuit. 

Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte dintre cunoştinţele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează 

educaţiei primite în familie, de aici vine şi expresia: "a avea cei şapte ani de acasă". Din perspectiva 

sociologică, familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un grup social 

relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune. În vederea educării 

copilului, sunt necesare şi importante anumite cunoştinţe şi calităţi pe care părinţii trebuie să le 

dovedească, ca de exemplu: pricepere, simţul răspunderii, sănătate fizică şi psihică.   

Un rol important în educarea copilului  în societatea modernă presupune pe lângă intervenţia 

factorilor şcolii şi o implicare activă a comunităţii, care au un impact major asupra dezvoltării 

personalităţii elevului. Astfel prin competenţele resurselor umane implicate în sistemul educational, 

şcolile pot deveni promotorul parteneriatului comunitar. Comunitatea poate facilita derularea unor 

activităţi culturale, sportive, recreative, de socializare, de pregătire a forţei de muncă, determinând 

implicarea reprezentanţilor săi în procesul de dezvoltare a elevului. 

În colegiul nostru comunitatea se implică activ în problemele educative ajutând la elaborarea 

curriculumurilor în dezvoltare locală adică a CDL-urilor, în îndrumarea elevilor în timpul practicii 

comasate în societăţile comerciale de profil, în dezvoltarea diferitelor deprinderi şi abilităţi 

fructificate prin intermediul unor proiecte de parteneriat. Un astfel de proiect s-a derulat anul trecut, 
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în perioada noiembrie – decembrie 2015, intitulat “Produse pentru târgul de crăciun’’ în colaborare 

cu Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud, Asociaţia ”Bunici şi nepoţi” şi Primăria Municipiului 

Aiud.  Proiectul a început prin constituirea unor grupuri de elevi din diferite şcoli care au participat 

la activităţile organizate de Centrul Cultural unde s-au confecţionat felicitări şi ornamente de brad. 

Aceste produse au fost expuse pe bradul de crăciun montat în centrul oraşului de către primăria 

orăşenească.  

Un alt exemplu de implicare a comunităţii în problemele şcolii este colaborarea instutuţiilor 

de învăţământ cu Asociaţia ”Bunici şi nepoţi” care sponsorizează clasele de confecţii textile cu 

materiale textile, iar elevii în timpul orelor de practică confecţionează diferite produse sezoniere, 

dezvoltându-şi astfel abilităţile şi competenţele profesionale. Produsele finale au fost vândute de 

către elevi în cadrul târgului de crăciun, activitate care dezvoltă competenţele antreprenoriale ale 

elevilor. Târgul a fost organizat de către Primăria Municipiului Aiud, în colaborare cu Centrul 

Cultural Liviu Rebreanu Aiud, Asociaţia ”Bunici şi nepoţi”, toate şcolile generale şi liceele din 

Aiud.  

Pozele demonstrează că se poate lucra în echipă şi ce lucruri se pot face cu puţină dăruinţă şi 

imaginaţie.  

 

                           

 

În final aş termina cu un citat de Berge care sintetizează cerinţele si nevoile la care trebuie 

să răspundă procesul de educaţie: „A educa înseamnă în acelaşi timp a comunica o învăţătură, a 

forma sensibilitatea şi judecata, a trezi imaginaţia creatoare. A-l înarma bine pe om pentru a-i 

permite să trăiască într-un univers  în acceleraţie,  înseamna  a-i da,  odată  cu  cunoştinţele 

indispensabile, entuziasm, luciditate şi curaj” 

 

Bibliografie:  

1. http://documents.tips/documents/marile-probleme-ale-educatiei-in-romania-actuala 

2. Maria Ileana Carcea - Introducere în pedagogie - Editura “Gheorghe Asachi”, Iaşi, 2001 
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DREPTURILE OMULUI-DREPTURILE MELE 
 

Prof.Hadadea Karina – Şcoala Gimnazială”I.G.Duca”Petroşani 

Prof.Avram Alina– Şcoala Gimnazială”I.G.Duca”Petroşani 
 

În mod tradiţional, şcoala este locul de transmitere a cunoştinţelor, de formare a 

competenţelor cognitive, de descoperire şi înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară, 

de înţelegere a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. Scoala trebuie să profileze caractere, să-i 

educe tânărului plăcerea de a învăţa, dorinţa de a reuşi şi de a face faţă schimbărilor societăţii. În 

acest context, a vorbi despre drepturile copilului acolo unde ne asteptăm să găsim cele mai bune 

condiţii pentru formarea şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii, este o necesitate. 

 Încă din clasele primare , elevul în cadrul orelor de educaţie civică însuşeşte cunoştinţe 

referitoare la o societate democratică , ca mai apoi , în ciclul gimnazial  şi cel inferior al liceului , 

să-şi formeze deprinderi în exersarea unor practici specifice modului de existenţă şi de manifestare 

ale cetăţeanului într-o democraţie . 

 „Drepturile omului ne privesc pe noi toţi ” este unul dintre sloganurile care promovează 

sensibilizarea publicului spre drepturile omului , dar pentru a concretiza conţinutul acestui slogan 

este nevoie de o activitate constantă prin care profesorii , împreună cu elevii , pot încerca să 

construiască o societate fondată pe drepturile omului . 

 

Scop 

Stimularea potenţialului creator al copiilor cu aptitudini artistice, tehnice, literare sau 

plastice,  în vederea cunoaşterii şi promovării drepturilor omului și al schimbului de experiență, 

între cadrele didactice, pentru a promova educația prin proiecte și activități extracurriculare.  

 

Obiective specifice: 

 

o       Promovarea în rândul elevilor a importanţei cunoaşterii drepturilor omului în  societatea 

româneasca; 

o       Prevenirea situaţiilor de încălcare a drepturilor omului prin familiarizarea elevilor cu 

documente prin care se reglementează problematica drepturilor omului; 

o       Dezvoltarea şi valorizarea la elevi a unor aptitudini prin activităţi crosscurriculare (educaţie 

plastică, limba şi literatura română, cultură civică, tehnologia informaţiei) 

Grupul ţintă:1. beneficiari direcţi – elevi, profesori implicaţi în proiect;  
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            2. beneficiari indirecţi – părinţi, alte cadre didactice, membrii ai comunităţii; 

Parteneri: 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara –avizarea şi cuprinderea proiectului în 

Calendarul Activităţilor Extraşcolare, an şcolar 2016-2017; participarea la acţiunea 

din  decembrie 2016.  

Descrierea activitatilor: 

1.Postarea concursului pe  site-ul şcolii http://igducapetrosani.scoli.edu.ro 

2.  Realizarea diseminării proiectului în presa locală 

3. Postarea regulamentului concursului pe site-ul: www.didactic.ro şi http://isj.hd.edu.ro 

4. Înregistrarea participanţilor pe baza Fişei de înscriere 

5.  Constituirea unui juriu de specialitate 

6. Desfăşurarea sesiunii de comunicări ştiinţifice şi organizarea unor expoziţii  la nivel local cu 

participarea mass-mediei locale 

7.  Evaluarea materialelor de concurs de către juriu şi stabilirea câştigătorilor  

8.  Desfăşurarea simpozionului județean 

9.  Postarea materialelor de concurs premiate (prezentări PowerPoint, desene, afişe) pe site-ul şcolii 

şi expedierea prin postă către câştigători şi participanţi a diplomelor şi a unor materialelor 

informative  

 

Resurse umane: elevi, profesori, părinţi, membrii ai comunităţii; 

Resurse materiale: hârtie xerox, imprimantă,copiator, toner, panouri, pliante, calculator,CD-uri, 

pixuri, video-proiector. 

 

Rezultate aşteptate : 

 Cunoaşterea obiectivelor proiectului şi participarea conştientă la realizarea lor a membrilor 

grupului ţintă; 

 Promovarea drepturilor omului în rândul tuturor actorilor sociali implicaţi; 

 Antrenarea membrilor comunităţii prin intermediul manifestărilor culturale; 

 Schimb de experiență ; 

 Intelegerea necesităţii folosirii unui limbaj adecvat 

 Implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice, elevi,membri ai comunităţii în 

proiect 

 Promovarea voluntariatului 

http://igducapetrosani.scoli.edu.ro/
http://www.didactic.ro/
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 Sprijinirea elevilor cu dizabilităţi din cadrul unităţii noastre. 

 

Modalităţi de evaluare: diplome, expoziţie cu lucrările elevilor, mape de prezentare a concursului. 

Impactul implementării proiectului 

 Consolidarea relaţiilor dintre cadrele didactice din şcolile implicate; 

 O mai bună cunoaştere a drepturilor omului; 

 Implicarea  membrilor comunităţii în activităţi comune; 

 Îmbogăţirea experienţelor didactice. 

Asigurarea continuităţii proiectului 

 Proiectul este viabil şi reprezintă un prim pas făcut în sensul desfăşurării şi a altor  

activităţi comune care au ca scop cunoaşterea şi promovarea drepturilor omului ca valoare umană şi 

europeană.  

Prezentul proiect, prin activităţile şi rezultatele sale contribuie la realizarea dezvoltării 

durabile a societăţii, întrucât prin promovarea petrecerii unui timp de calitate pentru elevii școlii 

noastre, aceştia vor fi mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru 

a acţiona cu responsabilitate faţă de generaţiile viitoare.  

Diseminarea 

Promovarea proiectului se va realiza în mod activ cu ajutorul tuturor actorilor sociali 

implicaţi prin intermediul  chestionarelor,a unor dezbateri interactive pe tema proiectului,a 

expoziţiilor cu lucrările realizate de elevii implicaţi şi a articolelor în mass-media locală . 

Bibliografie: 

1. Ionescu, Mihaela, Managementul clasei. Un pas mai departe  – învăţarea bazată  pe proiect , 

Humanitas & Educaţia 2000+ Bucureşti, 2003 

2. Keen,Ellie,Anca Tîrcă, Educaţia pentru cetăţenie, Ghid  pentru profesori, Editura Radical,  

1999. 
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ 
 

                      Prof. înv. primar Mandache Elena Școala Gimnazială Nr.6, Vulcan 

          Prof. înv. Primar Revitea-Saidac Nicoleta Școala Gimnazială Nr.6, Vulcan 
                                                                 

 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim 

cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 

individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 

personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 

fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor 

educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 

acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 

activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare  sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali 

în măsura în care : 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ ; 

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 
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 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizare de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Concluzii 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 

interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 

 

 

 

Modelarea celui mai preţios, mai complicat şi mai sensibil material .Omul 

în devenire 
 

                     Prof. PREDA MARIA – Şc. Gimn. ,,I. D. Sîrbu “-Petrila – Struct. 

Gradiniţa PN . Nr. 1 
 

           „Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de 

educator, pentru că în nici una nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai 

sensibil decât omul în devenire…” 

            Copiii au mare nevoie de părinţi, fără să-şi dea seama de acest lucru. Personalitatea lor 

fragedă poate fi modelată discret, cu mult tact  și mai ales cu argumentele cele mai raţionale de care 

dispunem. Orice amestec brutal în sufletul copilului îi creează resentimente și-l îndepărtează de 
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părinţi sau de educator. Noi, cadrele didactice, nu putem rămâne indiferenţi la dramele copiilor cu 

părinţi conservatori, părinţi „de duminica”, părinţi „de concediu” sau dimpotrivă, părinţi care 

trudesc, se luptă cu greutăţile vieţii să-și educe copiii, părinţi educaţi sau părinţi care încearcă să se 

autoeduce. 

Modul în care educatoarele reacţionează la exprimarea  emoţională a copiilor lor determină 

exprimarea sau inhibarea emoţiilor viitoare ale acestora. Expresivitatea emoţională a educatoarelor 

devine un model pentru copiii preşcolari, în ceea ce priveşte exprimarea emoţională. 

Un rol hotărîtor in consilierea prescolarilor o are buna colaborare dintre gradiniţa -familie  -

preşcolar.Un  cadru didactic bun foloseşte diverse metode de consiliere in cadrul activitatilor. 

Expresivitatea emoţională a educatoarelor devine un model pentru copiii preşcolari, în ceea 

ce priveşte exprimarea emoţională. 

Exemplu: Dacă educatoarea exprimă în mod frecvent emoţii negative, copiii vor exprima şi 

ei aceste emoţii, datorită expunerii repetate la acestea. 

Modul în care adulţii discută problemele legate de emoţii poate transmite sprijinul şi 

acceptarea lor şi poate contribui la conştientizarea de către copil a diferitelor stări emoţionale pe 

care le experimentează. 

Exemplu: Cadrele didactice care sunt adeptele ideii că emoţiile, în special cele negative, nu 

trebuie discutate deschis pot induce copiilor ideea  că emoţiile nu trebuie exprimate, ceea ce 

afectează capacitatea de reglare emoţională a acestora. 

În faza în care copiii învaţă despre emoţii şi încă nu ştiu denumirea acestora am folosit 

reflectarea sentimentelor. În acest sens, decât să înteb copilul cum se simte, răspunsul evident al 

acestuia fiind “nu ştiu” am încercat să identific emoţia copilului şi apoi să o “traduc” acestuia sub 

formă de întrebare sau afirmaţie. Ex: copilul spune: „Nu pot să mă dezbrac”, traducerea: „Cred că 

eşti agitat” sau „Eşti supărat?”. 

Am observat de-a lungul timpului că preşcolarii sunt mai precişi în denumirea emoţiilor cu 

ajutorul etichetelor verbale decât cu ajutorul expresiilor faciale, în mod special pentru frică şi 

dezgust. Fără o etichetă verbală a emoţiilor, copiii pot să nu realizeze că acel comportament 

provoacă o emoţie. Uneori însă, cuvintele ce denumesc emoţii pun probleme copiilor, deoarece ele 

se referă în parte la stări emoţionale interne, neobservabile. Cadrele didactice trebuie să încurajeze 

în permanenţă copiii să utilizeze cuvinte şi expresii ce denumesc stări emoţionale. Când un copil 

trăieşte o emoţie puternică trebuie întrebat cum se simte (Cum te simţi când colegul te jigneşte?, 

Eşti bucuroasă când te joci cu păpuşile?). Copiii vor învăta astfel că este normal să experimenteze 

diverse emoţii şi să vorbească despre ele. 
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EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 
 

Prof. Illyes Ecaterina – Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan  
 

Într-o societate în continuă dezvoltare şi mişcare avem nevoie, avem datoria de a forma o 

tânără generaţie tolerantă, deschisă spre nou, gata oricând să se adapteze oricăror provocări pe care 

viaţa le oferă. Noi adulţii, reprezentanţi ai comunităţii locale şi cadre didactice avem rolul şi 

menirea să sprijinim respectiv să formăm acei tineri care nu peste mult timp vor fi cei vor conduce 

viitoarea societate. Trebuie să-i învăţăm să comunice, să înţeleagă şi să-şi respecte tradiţiile, 

obiceiurile, limba. Educația interculturală a devenit o temă de actualitate în școala și în societatea 

românească. Educaţia interculturală promovează 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, majoritar-minoritar. 

Pe parcursul a 5 ani de zile Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan din județul Hunedoara și 

Grupul Școlar ” Sővér Elek ” din  Joseni  județul   Harghita    au    desfășurat  proiectul 

interjudețean ” Călător prin țara mea ”. Scopurile acestui proiect au fost următoarele : 

 Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două şcoli implicate în acest 

proiect; 

 Înlăturarea barierelor de comunicare între şcoli şi elevi , înscrierea în direcţia de dezvoltare a 

învăţământului în cadrul reformei; 

 Dezvoltarea cooperării şi colaborării  între cadrele didactice din unităţi de învăţământ 

diferite; 

 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

diversificarea acestor activităţi şi mărirea numărului lor în viitor; 

 Susţinerea de către autorităţile locale prin demersuri a acestor activităţi, şcoala având rolul 

de a forma generaţia tânără.  
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Dacă pentru majoritatea românilor, numele localităţii Joseni (jud. Harghita) este sinonim 

doar cu “ polul frigului ” din România, pentru unele  familii din Vulcan şi pentru colectivul de elevi 

şi profesori de la Şcoala Gimnazială Nr. 4Vulcan, Joseni este localitatea de unde răzbate o plăcută 

căldură degajată de relaţiile de prietenie legate. În fiecare an, un grup de copii de la şcoala din 

Harghita vin în Valea Jiului, la Vulcan, pentru a învăţa limba română şi pentru a lega frumoase şi 

trainice relaţii de prietenie cu copii din Vulcan. În Joseni, din păcate, copiii nu au ocazia să poată 

învăţa şi vorbi româneşte decât la orele de lb. română de la şcoală, pentru că, deşi îşi doresc foarte 

mult acest lucru, nu au cu cine, populaţia din această  localitate fiind în totalitate de etnie maghiară. 

Elevii din Joseni  au locuit efectiv în familiile copiilor din Vulcan care au aderat la acest 

proiect, au mers împreună la şcoală şi şi-au petrecut împreună timpul liber. În plus, elevii au avut 

parte şi de un program special pus la punct de organizatori, prin intermediul cărora au vizitat 

municipiul Vulcan, Pasul Vîlcan şi zona Căprişoara ori au fost competitori în diverse întreceri 

sportive. Similar, la sfârșitul lunii iunie  copii din Vulcan au plecat în “tabără” la Joseni, unde 

familiile oaspeţilor lor le-au fost preţ de o săptămână, gazde primitoare. Şi, dincolo de o frumoasă 

excursie într-un minunat colţ de ţară, au  legat o şi mai trainică prietenie, manifestată în română şi 

maghiară deopotrivă.  

În plus, cine ştie, poate că, prin ei, patimile politicienilor care şi-au făcut o doctrină din 

naţionalismul extrem, se vor stinge uşor, odată cu trecerea timpului. Aşa cum la Vulcan s-a 

întâmplat deja de multă vreme. Ceea ce nu reuşesc de mai bine de un sfert de secol politicienii, au 

reuşit în ultimii cinci ani o mână de copii de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan şi de la Grupul 

Școlar  “Sövér Elek” din Joseni, jud. Harghita. Este de-a dreptul fascinant să constaţi lecţia de 

maturitate pe care o dau întregii noastre comunităţi aceşti copii care demonstrează că între români, 

indiferent de locul în care trăiesc sau limba pe care o vorbesc, nu există bariere, ci există doar acele 

sentimente care definesc prietenia şi colegialitatea. Aceasta este educația interculturală pe care am 

transmis-o elevilor noștri și sperăm că am avut succes. 
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METODE ȘI TEHNICI UTILIZATE PENTRU CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA 

TINERILOR ÎN VEDEREA INTEGRĂRII PE PIAȚA MUNCII 
 

Prof. Frățilă Elisabeta - Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” Petrila 
 

Consilierea și orientarea reprezintă un vector important în procesul de educație și formare 

profesională și vizează: 

- Furnizarea din timp a informațiilor necesare luării deciziei de către elevi cu privire la 

traseul lor educațional; 

- Acordarea de sprijin elevilor care au probleme de învățare; 

- Cooptarea părinților și profesorilor în procesul de facilitare a alegerilor școlar- profesionale 

ale elevilor, în cunoașterea lumii muncii; 

- Asigurarea resurselor personale, la elevii din clasele terminale, care să-i facă apți să treacă, 

în mod reușit, din mediul școlar în cel al muncii, inițiindu-i, totodată, în tehnicile de căutare a unui 

loc de muncă. 16 

Multitudinea de informaţii din sfera orientării şcolare şi profesionale, stilul personal, 

informaţiile şi experienţa proprie a fiecărui cadru didactic îmbogăţesc imaginea elevilor asupra 

profesiilor, le oferă alternative şi orizonturi mai largi de integrare socio-profesională ulterioară. 

 Astfel profesorul diriginte trebuie să dispună de metode şi tehnici de consiliere în probleme 

legate de: autocunoaştere şi dezvoltare personală, comunicare şi abilităţi sociale, managementul 

informaţiilor şi al învăţării, planificarea carierei, calitatea stilului de viaţă. 

 Unul dintre obiectivele curriculumului de Consiliere şi orientare este stimularea abilităţilor 

de învăţare permanentă, în scopul dezvoltării personale şi al integrării socio-profesionale viitoare, 

de succes. Elevii experimentează practic, în cadrul orelor de Consiliere şi orientare, diferite tehnici 

de învăţare, de relaţionare, de comunicare eficientă, abilităţi de explorare a resurselor personale şi a 

carierei, apoi aplică ceea ce au asimilat în clasă, în situaţii de viaţă diverse şi îşi evaluează propriul 

progres. Învaţă astfel să îşi asume responsabilitatea propriei învăţări. Procesul didactic se 

focalizează atât pe asimilarea de cunoştinţe şi abilităţi specifice disciplinei, cât şi pe dezvoltarea 

atitudinilor şi a mecanismelor învăţării personalizate, conştiente şi eficiente, pe care elevii să le 

aplice şi în diferite contexte de viaţă, nu doar în cadrul şcolii. Procesul de predare- învăţare specific 

                                                                 
16http://www.rasfoiesc.com/business/management/resurse-umane/CONSILIEREA-SI-ORIENTAREA-CARI41.php 
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Consilierii si orientării este orientat de principiile învăţării active, centrate pe elev. În acest scop, 

metodele recomandate pentru orele de Consiliere şi orientare sunt cele activ participative.  

 Metodele folosite pentru consilierea şi orientarea şcolară sunt: convorbirea, testarea 

psihologică a elevilor, consultarea catalogului, discuţii cu părinţii, investigarea intereselor 

profesionale şi şcolare, tehnici de clarificare a valorilor, consilierea de grup şi individuală, 

dezbaterea, programul „Consilierea şi Orientarea Carierei”, interviul, oferirea de informaţii privind 

reţeaua şcolară, metoda testelor, analiza profilelor psihologice, vizionări de casete video pe 

problematica OSP, observaţia, convorbirea, chestionare, brainstorming, etc. 

 Alte metode de consiliere şi orientare şcolară care ar trebui să le cunoaştem sunt cele care 

s-au dovedit utile, cele utilizate în alte ţări, de consiliere în grup, de consiliere pe specialităţi, 

interactive, de cunoaştere a cererii pe piaţa muncii la nivel naţional şi judeţean, de consiliere a 

elevilor în condiţiile şomajului, teste şi chestionare de personalitate, informaţii despre piaţa muncii, 

consiliere asistată de calculator, teste de aptitudini şi interese etalonate pe populaţie românească, 

reţeaua şcolară din România la nivel preuniversitar, sisteme interactive computerizate de testare a 

intereselor şi aptitudinilor, de explorare a conţinutului şi cerinţelor ocupaţiilor. 

 Metodele de consiliere în probleme legate de tehnicile de învăţare eficientă sunt de o mare 

diversitate: expunerea şi dezbaterea, efectele unor modalităţi de învăţare, prezentarea de cărţi, 

optimizarea învăţării, gestionarea timpului şi a efortului, aplicaţii în grupe mici, consilierea 

individuală, consilierea de grup, studiul de caz, chestionare, teste, interviuri, convorbiri cu tema 

„învăţarea eficientă”, activităţi de grup (brainstorming, dezbateri, discuţii, joc de rol, exerciţii), 

analiza rezultatelor şcolare, învăţarea diferenţiată pe grupe, învăţarea pe ateliere de lucru, evaluarea 

curentă, evaluarea cunoştinţelor pe baza testelor grilă, metoda cunoaşterii personalităţii elevului etc. 

Alte metode de învăţare eficientă care trebuie cunoscute ar fi: tehnici experimentate de 

învăţare eficientă, metode de tratare diferenţiată şi de individualizare a învăţării, metode de  

raţionalizare a timpului, metode de intercunoaştere şi interrelaţionare, instrumente şi tehnici de 

modelare audio-vizuală, calculatoare, proceduri de instruire şi de evaluare a rezultatelor, metoda 

proiectelor (cercetare-acţiune), soft educaţional pentru eficientizarea învăţării etc. 

 Tehnicile folosite în consilierea elevilor rămaşi în urmă la învăţătură sunt multe, dintre 

care o frecvenţă mai mare o au: discuţiile cu părinţii şi profesorii, convorbirile cu elevii, testarea 

psihologică, investigarea climatului socio-afectiv şi a atitudinii faţă de şcoală, identificarea nevoilor 

elevilor, consilierea individuală, studii de caz, interviul, consilierea pe multiple planuri, 

 Tehnicile de consiliere a elevilor rămaşi în urmă la învăţătură care trebuie a fi cunoscute 

sunt: consilierea de grup a celor rămaşi în urmă la anumite materii, tehnicile cognitiv 
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comportamentale, de dezetichetare, suportive, metode concrete de motivare a învăţării, lucrul pe 

echipe în care fiecare are un rol şi contribuie activ la viaţa echipei, instrumente pentru dezvoltarea 

capacităţilor, teste de identificare a capacităţilor deficitare, tehnici de recuperare, terapia familiei, 

terapie cognitivă, cursuri de psihoterapie, psihodramă, tehnici referitoare la dificultăţile de învăţare 

şi eşec şcolar. 

 În concluzie, este necesară: o colaborare între şcoală şi Centrele de Asistenţă 

Psihopedagogică, participarea acestora la consilii profesorale; consilierea individuală şi de grup, 

examinări psihologice; consilieri colective cu părinţii; asistenţă la orele de dirigenţie; dezbateri 

interactive; lectorate cu părinţii, întâlniri cu celelalte cadre didactice; participări la comisii ale 

diriginţilor şi la orele de dirigenţie; perfecţionări pentru bibliotecari, pedagogi, învăţători, 

educatoare. 

Atunci când facem “educaţie pentru carieră”17  se au în vedere teme ca: autocunoaşterea, 

autoevaluarea, lumea muncii, producţie, salariu, şomaj, antreprenoriat, aspecte psihosociale, juridice 

ale muncii, muncă şi comunicare, explorarea diversităţii profesiilor, meseriilor etc.  

Reacţia şcolii ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi 

economică trebuie să fie de adaptare rapidă a conţinutului, structurilor şi funcţiilor sale, de creare a 

premiselor favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, 

iniţiativa şi rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului sau a hazardului în alegerea 

carierei. 

     Orientarea şcolară şi profesională trebuie să-şi asume sarcini care să vizeze sprijinirea 

intrării în piaţa forţei de muncă a “produselor” sale. Școala trebuie să facă tot ce îi stă în putinţă 

pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin stimularea intelectuală a elevilor, aptitudinilor 

acestora, atitudinilor şi trăsăturilor de personalitate. 

Pentru a asigura succes activităţii de Consiliere şi orientare şcolară şi profesională, 

profesorul consilier trebuie să parcurgă cu elevii următorii paşi:  

1. Autocunoaşterea - înseamnă confruntarea impresiilor despre sine cu impresiile altora şi 

extragerea unei concluzii realiste, punerea în balanţă a realizărilor personale, a potenţialităţilor, 

calităţilor şi trăsăturilor individuale de care copilul este conştient şi le poate pune în valoare; 

                                                                 
17 Gabriela Lemeni , Anca Tarau, Consiliere si orientare. Ghid de educție pentru carieră. Activităț pentru clasele IX-XII, 

 Editura ASCR, Brașov 2012. 

 

http://www.okian.ro/autor-9702477-gabriela-lemeni.html
http://www.okian.ro/autor-9702479-anca-tarau.html
http://www.okian.ro/editura-34155-editura-ascr.html
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2.  Explorarea traseelor profesionale şi ocupaţionale – la terminarea ciclului gimnazial/liceal elevii 

sunt consiliaţi şi îndrumaţi spre licee, şcoli de arte şi meserii, învăţământ vocaţional, facultăţi, în 

funcţie de rezultatele obţinute de profesorul consilier; 

 Decizia în carieră, promovarea personală - cuprinde totalitatea experienţelor 

profesionale şi personale în care un individ se implică pe parcursul întregii sale vieţi.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

2. Lemeni, G, Tarau,A., ”Consiliere si orientare. Ghid de educație pentru carieră. Activități  pentru 

clasele IX-XII, Editura ASCR, Brașov 2012. 

3. Vernon, A.,”Consilierea şcolară. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţia raţional-

emotivă și comportamentală”, Ed. ASCR, Brașov 2004. 

4. Drevillon, J.- “Orientarea şcolară si profesionala”, Ed. Didactică și Pedagocică, Bucureşti, 1973. 

5. http://www.rasfoiesc.com/business/management/resurse-umane/CONSILIEREA-SI-

ORIENTAREA-CARI41.php 

 

 

 

THE EDUCATIONAL PROJECT " THINK OUTSIDE .... STIGMA! " IN SUPPORT 

OF INCLUSIVE EDUCATION 
 

Professor Engineer Stan Carmen --Technical College "Traian Vuia" Galați 
 

In a knowledge-based society, key competences in the form of knowledge, skills and 

attitudes appropriate to each context have a fundamental role for each individual. They provide 

added value for the labor market, social cohesion and active citizenship, offering flexibility and 

adaptability, satisfaction and motivation. 

Acquiring key competences is in line with the principles of equality and access for all. This 

reference framework also targets especially disadvantaged groups whose educational needs require 

support. Examples of such groups include those with low basic skills, early school leavers, the long-

term unemployed, people with disabilities, migrants, etc. 

The problem of social integration of children with disabilities is of major importance for the 

present Romanian society. The development of an inclusive society for people with disabilities in 

general and for children with disabilities, in particular, is a priority. 

http://www.okian.ro/autor-9702477-gabriela-lemeni.html
http://www.okian.ro/editura-34155-editura-ascr.html
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However, the process of including pupils from disadvantaged groups and environments is 

difficult. Among the teachers, the stereotyped attitudes and behaviors perpetuate this category of 

children, respectively, persist the ideas that they should be educated in the special school, that their 

presence will affect the performance of the "normal" pupils and will alter the classroom climate. 

It is difficult to change the mentalities, given that in our country there was the custom that 

students with disabilities or those who did not adapt to mass schools would be oriented towards the 

special school network, which was quite well established . In addition, the difficulties faced by 

Romanian education: under-funding, mediocre school performance at national testing, a high rate of 

school drop-out, amplify the burdens of the inclusion process. 

In support of solving this current problem of Romanian education, within the Technical 

College " Traian Vuia" Galați, as a partner in the educational project "Think outside .... Stigma!", 

Funded by EEA grants 2009-2014, within the NGO Fund - The Foundation for the Development of 

Civil Society in Romania and the “ Save the Children” Association in Iași, a series of activities 

aimed at supporting the integration of children with special educational needs in the mainstream 

school, the acceptance of differences and the valorisation of the personal potential of all children. 

The project " Think outside .... Stigma!" has proposed to develop active measures in the 

region of Moldova for the social and educational inclusion of children with a mental health disorder 

(ADHD, anxiety, autistic spectrum disorders) in order to grow Access to education and their degree 

of social acceptance. The project occurred in the context of the absence of a coherent national 

strategy on mental health disorder of children, which significantly increases the risk of social 

exclusion and stigmatization. 

The process of integrating children with ESC depends to a large extent on the teacher, on his 

pedagogical, organizational, psychosocial competences, because integration is a complex, long-

lasting process that requires the educator to be well motivated and to know exactly what integration 

means. 

Integrated education implies that relationships between individuals should be based on an 

acknowledgment of their integrity, shared values and rights, and has the following objectives: 

educating children with special needs in ordinary schools alongside other normal children; 

Providing specialized services (recovery, educational therapy, school counseling, health and social 

care) in school; Providing support to teaching staff and school managers in the design and 

implementation of integration programs; Allowing effective access for children with special needs 

to the program and resources of the regular school (classrooms, cabinets, laboratories, library, 

sports grounds, etc.); 
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Encouraging friendship and communication between all children in the classroom / school; 

Educating and helping all children to understand and accept the differences between them; 

Knowing the issues and opinions of parents, encouraging them to get involved in school life; 

Providing individualized support programs for children with special needs; Accepting radical 

changes in the organization and development of instructional and educational activities in the 

school. 

The school integration of children with ESCs allows, under the careful guidance of teachers, 

the correct perception and understanding by students with no deficiencies of the problems and the 

potential to relate and participate in the community life of their peers who, for reasons independent 

of their will, need A differentiated approach to the education and training process in school and 

certain facilities for their access to and participation in community-based services; Children with 

ESC also develop their social skills with "normal" children more than if they were separated into a 

special school. 

 

Project poster 

Bibliography: 

www.psihologiaonline.ro 

www.asociatia-profesorilor.ro/integrarea-copiilor-cu-dizabilitati-in-scoala 

www.cvlpress.ro/.../integrarea-copiilor-cu-dizabilitati-in-invatamantul-de-masa 

 

 

 

ANIMAŢIE PRIN ACTIVITĂŢI CERCETĂŞEŞTI - EDUCAŢIE NONFORMALĂ 
 

Prof. înv. primar  Marton Dorina Mioara -  Şcoala Gimnazială Densuș  

   Prof. înv. primar  Tonca Argentina Loredana - Şcoala Gimnazială Sarmizegetusa 
  

PATRULA  LUPIŞORILOR 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. GRUPA DE VÂRSTĂ: copiii din clasele primare 

2. ARIA DE DEZVOLTARE: afectiva, intelectuală, emoţională, socială,spirituala 

3. DENUMIREA ACTIVITĂŢII: „Ouă de Paşti” 

http://www.psihologiaonline.ro/
http://www.asociatia-profesorilor.ro/integrarea-copiilor-cu-dizabilitati-in-scoala
http://www.cvlpress.ro/.../integrarea-copiilor-cu-dizabilitati-in-invatamantul-de-masa
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4. LOC DE DESFĂŞURARE: în interior, sala de clasă 

5. PERIOADA: 14 aprilie 2017 

6. DURATA:1h şi 30 min 

7. NR. DE PARTICIPANŢI: 12  elevi. 

8. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII: 

   O1-să-şi dezvolte abilităţi de lucru in echipa; 

   O2-să-şi formeze deprinderi de exprimare prin diferite mijloace de comunicare; 

   O3-să -şi exprime propriile trăiri şi sentimente; 

   O4-să realizeze picturi si desene cu si pe oua; 

   O5-să –si dezvolte gustul estetic si increderea in sine; 

   O6-să participe activ şi cu interes la activitate. 

 

9. DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII: 

 Activitatea se desfăşoară în sala de clasă.  Copiii sunt aşezaţi în cerc, pentru a putea 

permite o comunicare cat mai facila intre participanti.   

 Pentru început am ales un joc de „spargere a gheţii”, pentru a se destinde 

atmosfera – „Cine sunt vecinii tai ? (10 min)”. 

 După ce copiii au interacţionat unii cu alţii ne jucăm un joc de atenţie „Spune 

ce stii despre Pasti” (10 min), prin care este pusă la încercare imaginaţia, 

creativitatea, exprimarea corectă. Fiecare copil a prezentat ceva: au alcatuit 

propozitii despre Pasti, au recitat poezii, au creat versuri. (10 min)  

 Am format grupele oualor rosii, galbene, violet, in functie de preferintele 

copiilor: unii au desenat oua pe hartie, unii au confectionat oua din alte 

materiale, altii au pictat oua adevarate. (30 min).  

 Urmează  pauza de masa. (15min). 

 Dupa pauza am organizat jocul ”Companie!”, adunand copiii prin numarare 

descrescatoare 10-0. (5min)   

 Pentru a  reincepe activitatea bine dispusi,am organizat un joc interactiv, si-

anume ”Zidul urlator”, pe care l-am desfasurat in curtea scolii. (5min) 

 Urmeaza finalizarea lucrarilor. (10min) 

  Lucrarile au fost expuse si prezentate de catre copii intr-un mod hazliu. 

 In final am realizat”Oul gigant”. Copiii s-au asezat unul langa altul, 

reunindu-si mainile. 
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 Evaluare- copiii au primit cate un ou de ciocolata. Au facut aprecierea 

activitatii prin metoda”Termometrul”. 

BIBLIOGRAFIE: 

- Manualul 100 de idei de educaţie nonformală, Organizaţia Naţionala Cercetaşii 

României, Asociaţia Creativ; 

 

 

FACTORII PERTURBATORI ÎN CADRUL COMUNICĂRII DIDACTICE 
 

Prof. STROE VALENTINA - Școala Gimnazială “I.G.Duca” Petroșani 
 

         În accepțiunea  sa cea mai largă, comunicarea poate fi definită ca fiind relația bazată pe co-

împărtășirea unei semnificații. Informația constituie premisa absolut necesară unui act de 

comunicare, dar eficiența acestuia este condiționată și de înțelegerea informației. În esență, a 

comunica înseamnă “a fi împreună cu”, a împărtăși, a realiza o comunicare de gând, simțire și 

acțiune. Comunicarea umană este o modalitate specifică de interacțiune, o relație de schimb 

informational între parteneri și, totodată un proces în cadrul căruia aceștia se înțeleg și se 

influențează reciproc. Din această perpectivă, comunicarea se definește prin următoarele aspecte: 

transmiterea și schimbul de informații între oameni; circulația de impresii, opinii, judecăți de 

valoare, stări afective, comenzi etc., prin intermediul cărora este influențată conduita participanților 

la proces. 

Comunicarea educațională este cea care mijlocește realizarea fenomenului educațional în 

ansamblul său, indiferent de conținuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicați. Față de 

aceasta, comunicarea didactică apare ca formă particular, obligatorie în vehicularea unor conținuturi 

determinate, specifice unui act de învățare sistematică, asistată. Din perspectiva educației formale, 

comunicarea didactică costituie baza procesului de instruire în cadrul instituționalizat al școlii și 

între parteneri cu status-roluri și nonverbal, ce comportă unele caracteristici distinctive: 

 Se desfășoară plurimodal: frontal, pe grupe sau individual; 

 Are caracter bilateral, dar cele două acțiuni (emiterea  și recepționarea) au sensuri și roluri 

diferite de la un pol la altul; 

 Mesajul didactic are o componentă semantică și alta ectosemantică; 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

333 

 

 Mesajul este selectat și structurat logic de către emițător în conformitate cu logica științei, cu 

prevederile programei și cu particularitățile de vârstă ale elevilor; 

 Vizează realizarea unor obiective instructiv-educative precise, prin asimilarea conținutului 

informațional și respectarea principiilor didactice; 

 Este reglat și controlat cu ajutorul unor retroacțiuni cum sunt: feed-back-ul și feed-forward-ul. 

Surse de distorsiune la nivelul comunicării didactice 

O serie de factori, condiții și stări psihofizice pot interveni la nivelul sursei emițător, a sursei 

receptor, sau se pot impune la nivelul canalului de comunicare, generând neînțelegeri, confuzii, 

erori și lacune în procesul de instruire. Acești factori distorsionează mesajul educativ. 

De asemenea, studiile în domeniul educațional au arătat că deprinderile sociale insuficient 

dezvoltate sunt asociate cu performanțe academice scăzute, probleme emoționale și 

comportamentale, dificultăți de adaptare socială (Trower și Hollin). Dificultățile de stabilire și 

menținere a relațiilor interpersonale reduc cantitatea și frecvența experiențelor de învățare, ceea ce 

duce la scăderea performanțelor școlare. Deprinderile de comunicare și relaționare reprezintă și un 

factor de protecție față de comportamentele de risc și față de situațiile de criză. Datorită 

consecințelor negative ale acestor condiții, este important în cadrul procesului de instruire ca ele să 

fie identificate și pe cât posibil contracarat efectul lor. 

a) La nivelul sursei emițător: 

În anumite condiții, la nivelul emițătorului se pot identifica o serie de disfuncționalități care 

pot perturba comunicarea didactică. 

- Deficiențe în metodologia de predare folosită, exprimate în caracterul inadecvat, inaccesibil 

al metodelor și procedeelor didactice folosite, nerespectarea unor principii didactice fundamentale; 

-Tendința de a judeca, de a dezaproba, de a nu fi de acord cu  opiniile elevilor, convingerea că 

aceștia nu îți vor îmbunătății comportamentul decât dacă sunt criticați; 

-Folosirea amenințărilor este o modalitate prin care se transmite mesajul că dacă nu sunt puse 

în practică soluțiile propuse de profesor, elevilor li se va aplica o pedeapsă; 

- Evitarea abordării unei probleme importante pentru elevi; 

- Utilizarea frecventă  etichetării elevilor. 

Prin etichetare nu reușim  decât să arătăm lipsa încrederii în elevul etichetat, în capacitatea sa 

de a se schimba. 

Etichetarea constituie o barieră în calea unei comunicări optime, a dezvoltării unei relații 

empatice și de acceptare necondiționată între profesor și elevi. Efectul etichetării este contrar  celui 
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pe care profesorii intenționează să-l obțină. În loc  să ducă la eliminarea comportamentului negativ, 

contribuie la întărirea acestuia. 

Toate aceste efecte negative pot fi evitate în măsura în care profesorii sunt conștienți de 

efectele lor și de  utilizarea acestora.  În locul unei etichete de genul: “ești timid”, putem utiliza; “în 

situația x te-ai comportat cu timiditate”. Cum  ai fi putut reacționa altfel? Cum te-ai fi putut 

comporta? Utilizarea întrebărilor deschise  și evitarea celor justificative are în acest sens efect 

benefic. 

b) La nivelul elevului 

La nivelul sursei receptor pot fi identificați o serie de factori care pot acționa în sensul 

perturbării comunicării didactice, având ca ca efecte diminuarea participării active și a implicării în 

actul de învățării. Printre aceștia puteam enumera: neatenția, oboseala interferența cunoștințelor. 

Cadrului didactic îi revine sarcina de a identifica și de a acționa în sensul anihilării sau diminuării 

efectelor negative ale acestor factori. 

c) La nivelul canalului 

La nivelul canalului de transmitere și receptare a mesajului didactic pot acționa ca factori 

perturbatori: zgomotele, lumina și oxigenarea necorespunzătoare a spațiului de instruire, pronunția 

defectuoasă a unor sunete și cuvinte, caracterul ilizibil al unor litere, fapt ce favorizeză receptarea și 

decodarea defectuoasă a conținutului informațional transmis. Astfel de erori pot fi generate și de 

unele deficiențe funcționale ale aparatului de recepție Aceste distorsiuni la nivelul canalului produc 

efecte negative în mod mijlocit, indirect, prin intermediul stării de oboseală pe care o generează. 

Cel mai adesea procesul de comunicare didactică este perturbat de un complex de factori 

care se potențează reciproc,  conducând la efecte negative vizibile în activitatea și eforturile de 

învățare depuse de către elevi. Sarcina cadrului didactic este aceea de a fi informat și de a încerca șă 

gestioneze procesul comunicării didactice de o asemenea manieră încât să minimalizeze efectul 

acestor factori perturbatori. 
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COMUNICAREA EDUCAȚIONALĂ 
                                                                 

Prof.Marioane Cristiana Maria Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani 

Prof.Josan Diana Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani 
                                                                                 

 

           Comunicare reprezintă înștiințare, știre, veste, raport, relație, legătură. Cam acestea ar fi 

sinonimele care ne sunt oferite de către dicționarul explicativ pentru comunicare. Deși pare simplu 

înțelesul comunicării este mult mai complex și plin de substrat. Comunicarea are o mulțime de 

înțelesuri, o mulțime de scopuri și cam tot atîtea metode de exprimare și manifestare. Nu există o 

definiție concretă a comunicării însă se poate spune cel puțin că, comunicarea înseamnă 

transmiterea intenționată a datelor, a informației. 

           Ce se înțelege prin comunicare: 

- o provocare constantă pentru psihologia socială; 

- o activitate; 

- satisfacerea nevoile personale; 

- legătura între oameni, etc.   

 

          În comunicarea didactică trebuie să fim concişi, precişi şi expresivi,în acelaşi timp pentru a 

facilita transferul, dar şi înţelegerea mesajului transmis. Toate informaţiile pe care le transmitem 

trebuie adaptate scopului şi obiectivelor didactice, precum şi nivelului intelectual al cursanţilor. 

În comunicarea dintre profesor şi elev o importanţă deosebită îl are limbajul 

trupului,comunicarea nonverbală, care trebuie să fie în concordanţă cu mesajele verbale.Ştim că din 

informaţiile transmise 38% sunt paraverbale iar  55% sunt nonverbale. 

Când ceea ce spunem nu este în concordanţă cu ceea ce facem, elevul va crede ceea ce vede, 

adică semnalele nonverbale ale corpului nostru. Contactul vizual este deosebit de important. Este 

esenţial să privim elevul în timp ce acesta comunică cu noi. Astfel, va vedea că-l ascultăm. 

Însă de multe ori, mai ales în cazul persoanelor timide , o privire prea insistentă, poate 

inhiba. Cele trei tipuri de comunicare (verbală, nonverbală şi paraverbală) pot aduce succesul unei 

relaţii didactice. Blocarea comunicării prin relaţii reci, conduce la scăderea randamentului 

comunicării şi, implicit, al celui şcolar. 

Evident că ideal, aşa ar trebui să se desfăşoare comunicarea între elev şi educator. Dar, 

profesorul este om, este supus unui cumul de factori care acţionează asupra lui, generând stres şi 

atunci acest lucru se reflectă în relaţia lui cu elevul. Comunicarea devine, de multe ori ineficientă. 
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Informaţiile nu sunt receptate de elev sau sunt recepţionate greşit, elevul se simte neimportant, 

inutil. 

Sistemul actual de învăţământ se confruntă cu mari carenţe şi una dintre ele este , cred, 

comunicarea ineficientă între părinţi-elevi, elevi-elevi, elevi-profesori, profesori-părinţi, profesori-

minister.Din păcate, în mileniul III, noi oamenii, nu mai ştim să comunicăm unii cu alţii. 

Consider că acordând cu toţii o mai mare atenţie relaţiilor de comunicare între noi, 

ascultându-l cu adevărat pe interlocutor, recepţionând cu adevărat ceea ce ni se comunică, 

colaborând, putem crea, la nivel familial, de grup, sau la locul de muncă o lume mai bună. 

             Mecanismul comunicării educaționale 

            Un loc central în activitatea de predare-învățare îl deține comunicarea educațională 

deoarece rolul profesorului nu este numai acela de a deține cunoștințe de specialitate și cunostinte 

psiho-pedagogice, ci și de a transmite aceste cunoștințe, într-un limbaj specific, elevilor cărora se 

adresează. Având la baza limbajul, ca și proces psihic superior, comunicarea educațională își 

propune transferul de informații de la profesor la elev, dar și asigurarea feedback-ului de la elev la 

profesor. 

         Văzută astfel, comunicarea didactică este rezultatul activității a cinci componente distincte: 

1.     Emițătorul: care este profesorul ce are rolul de a transmite informația, sub forma unui 

semnal către receptor; 

2.     Receptorul: care este format din clasa de elevi ce trebuie să-și însușească informația 

primită. 

3.     Informația: reprezintă conținutul de cunoștințe, mesajul transmis de emițător receptorului. 

Locul central în cadrul mesajului îl deține limbajul, care trebuie să fie adecvat contextului în care 

are loc comunicarea; 

4.     Feedback-ul: care confirmă emițătorului primirea și însușirea de către receptor a 

informației comunicate și care, totodată, ajuta emitatorul să-și realizeze activitatea de transmitere a 

informatiilor. 

5.     Feedback-ul invers: care confirma receptorului validitatea informațiilor primite și este 

specific doar activității didactice de predare-învățare. 

            În cadrul acestui mecanism două aspecte sunt problematice și asupra lor trebuie să 

insistăm. Mai întâi profesorul care are rolul de a pregati comunicarea didactică și de a o face 

posibilă în condițiile în care receptorul este mereu diferit, apoi limbajul care face posibilă 

comunicarea didactică, dar care poate, în același timp, să impiedice sau să denatureze această 

comunicare. 
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           Fazele comunicarii didactice. Implicații psiho-pedagogice 

În ceea ce privește clasificarea tipurilor de comunicare există mai multe criterii de analizat: 

1. După criteriul parteneri distingem urmatoarele forme: 

 comunicarea intrapersonală (cu sine însuși); 

 comunicarea interpersonală (între două persoane); 

 comunicarea în grup mic (în cazul unei relații grupale de tipul fața în față). 

2. După criteriul statutul interlocutorilor avem urmatoarele forme: 

 comunicare verticală (între parteneri cu status-uri inegale); 

 comunicare orizontală (între parteneri cu status-uri egale). 

3. În funcție de finalitatea actului educativ distingem următoarele forme: 

 comunicare instrumentală; 

 comunicare subiectivă; 

 comunicare accidentală. 

4. În funcție de capacitatea de autoreglare distingem: 

 comunicare unidirecțională (nu interesează feedback-ul); 

 comunicare multidirecțională (cu feedback determinat de prezența interacțiunii Emițător – 

Receptor). 

5. În funcție de natura conținutului: 

 comunicare referențială (vizeaza un anumit adevăr științific); 

 comunicare operațional-metodologică (vizează întelegerea acelui adevăr, felul în care 

trebuie operat pentru ca acel adevăr să fie descifrat); 

 comunicare atitudinală (valorizeaza cele transmise, situația comunicării și partenerul); 

 comunicare verbală; 

 comunicare nonverbală; 

 comunicare mixtă; 

 comunicare pareverbală.” 

Analizând problema comunicării didactice, Constantin Cucos, în lucrarea „Pedagogie”, 

susține că există trei categorii de subsisteme de semne, folosite în activitatea de predare – învățare: 

verbal, paraverbal și nonverbal. 

Subsistemul verbal reprezintă totalitatea cuvintelor folosite în comunicarea didactică, altfel spus, 

limbajul folosit la clasa, limbaj care trebuie să îndeplinească mai multe funcții: de comunicare, de 

apel – orientată spre destinatar, și o funcție expresivă, ce vizeaza locutorul. 
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Subsistemul paraverbal deține un rol fundamental în comunicarea didactică deoarece 

„modul cum sunt pronunțate sau rostite cuvintele încarcă emoțional ideile circumscrise de acestea, 

transformând dialogurile obișnuite – aparent banale – în instanțe expresive modelatoare.” 

Subsistemul nonverbal cuprinde gesturile, mimica feței și ținuta fizică a profesorului, care 

însoțesc limbajul verbal, adaugând semnificații suplimentare mesajului predat. 

Concluzionând putem spune că subsistemul nonverbal și subsistemul paraverbal au un loc bine 

determinat în activitatea de comunicare didactică, ceea ce înseamnă că avem de-a face cu o 

adevarată conduită didactică ce este evidențiată – dupa M. Diaconu – prin trei aspecte: 

1. „Randamentul comunicarii didactice este determinat de stăpânirea conținuturilor verbale, 

claritate și coerența în exprimare; 

2. Randamentul comunicarii didactice nu depinde însă numai de stăpânirea conținuturilor 

verbale. Dacă prin componenta verbală se exprima referențial și explicit un anumit conținut 

categorial, prin componenta para și nonverbală se exprimă atitudini. Acestea vizează conținutul 

transmis, receptorul și situația comunicării. Prin orientările lor atitudinale (pozitive, negative, 

neutre) profesorul și elevii potentează sau frânează comunicarea, sporesc sau diminuează efectele 

conținuturilor didactice. 

 3. Comunicarea para și nonverbală pregătesc terenul pentru mesajul verbal. Inainte de a 

traduce și accepta rațional importanța unei demonstrații, elevul are sentimentul importanței 

conținutului ce i se propune. 

 Rolul afectivității nu trebuie desconsiderat și dintr-un alt considerent s-a demonstrat 

experimental ca informațiile recepționate pe un fond afectiv pozitiv sunt mai bine reținute și 

invers.” 
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NECESITATEA ACTIVITĂṬILOR ÎN AER LIBER 
                                                                                          

Prof. Trîncă Aniṣaora Antigona - Ṣcoala Gimnazială Nr. 7 Petroṣani 
 

Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri 

singura instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de 

provocări. În primul rând, aşteptările diferitelor instanţe faţă de şcoală  

s-au schimbat radical: societatea responsabilizează şcoala ca instanţă care să pregătească absolvenţi 

apţi pentru integrare profesională şi socială; comunităţile vor o reprezentare autentică în şcoală; 

părinţii aşteaptă ca şcoala să asigure copiilor lor educaţia pe care ei nu o pot oferi; nu în ultimul 

rând, elevii aşteaptă ca să găsească în şcoală un „spaţiu sigur” pentru exprimarea propriilor puncte 

de vedere şi pentru împărtăşirea intereselor lor de cunoaştere. În al doilea rând, performanţele 

şcolare nu mai au în prezent aceeaşi greutate, în sensul că rezultatele învăţării în contexte 

nonformale şi informale de educaţie capătă aceeaşi importanţă şi pot fi validate şi recunoscute la 

nivel formal. În al treilea rând, şcoala trebuie să îşi dezvolte oferta educaţională în funcţie de 

profilul absolventului solicitat de societate şi de viaţa profesională. În acest context, oferta de 

educaţie „altfel”, de activităţi curriculare şi extracurriculare deopotrivă trebuie dezvoltată în acord 

cu aşteptările actorilor şcolari şi cu nevoile de cunoaştere a acestora. În ultimii ani, relaţia dintre 

educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai frecvent în centrul discursului 

educaţional internaţional.  

În sistemul românesc de învăţământ sunt utilizate deopotrivă sintagmele „activitate 

extraşcolară” şi „activitate extracurriculară”. Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în 

sfera educaţiei nonformale, la care pot participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au 

scopuri variate: interacţiune socială, leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină 

şi creştere a încrederii în sine. Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în 

sistemele formale de educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului 

alternative la educaţia şcolară, care necesita un efort intelectual predominant.              

Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să 

se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Ṣtim prea bine că în societatea actuală, pentru mulṭi 

copii, jocurile pe calculator au luat locul activităṭilor în aer liber. Jocul în natură a început să îṣi 

piardă din atractivitate ṣi din ce în ce mai puṭini copii ṣtiu că această activitate este benefică pentru 

spirit ṣi trup. Unii copii au de toate: haine de firmă, PC, iPod, telefon mobil, dar mai puṭin dorinṭa 

sau chiar libertatea de a se juca în natură.  
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Treptat, sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei 

nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. Activităţile extraşcolare 

organizate şi desfăşurate la nivelul şcolii reflectă interesul şi disponibilitatea elevilor, cadrelor 

didactice, părinţilor pentru anumite acţiuni, dar şi capacitatea instituţiei şcolare şi a actorilor 

acesteia de a le desfăşura. Un fapt este cert: activităţile extraşcolare contribuie din plin la 

dezvoltarea cognitivă, afectivă, volitivă, relaţională a tuturor celor implicaţi. Celebrarea unor 

sărbători, cum ar fi Ziua Naţională, Ziua Eroilor, Ziua Femeii, Ziua Verde etc. sunt momente în care 

elevii sunt implicaţi în alte activităţi decât cele desfăşurate în mod curent în clasă, dar care au 

valoare informativă şi formativă de necontestat pentru toţi participanţii. Acest tip de activitate îşi 

dovedeşte utilitatea în special prin faptul că aduce laolaltă şcoala şi comunitatea. Serbările şcolare, 

organizate în aproape toate şcolile din învăţământul românesc, pun şi ele laolaltă şcoala şi 

comunitatea, dar valoarea lor constă mai curând în faptul că elevii sunt cei care se prezintă 

comunităţii cu achiziţiile lor dobândite în contexte formale, nonformale, informale. La polul opus al 

axei care marchează desfăşurarea activităţilor extraşcolare se află schimburile de elevi în cadrul 

unor proiecte europene şi cluburi ale elevilor. Schimburile de elevi sunt un bun prilej pentru aceştia 

de a fi implicaţi în contexte de învăţare diferite de cele cu care sunt obişnuiţi, de a cunoaşte şi 

interacţiona cu semeni din medii şi culturi diferite de ale lor şi de a transmite elemente ale 

capitalului lor cognitiv.  

Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri 

singura instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de 

provocări. Una dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice 

pentru a răspunde nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. Studii de 

specialitate subliniază rolul acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea unui 

climat şcolar prietenos, în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării. 

Experienṭele învăṭării în aer liber  sunt cele de care ne amintim cel mai adesea. Integrarea 

învăṭării ṣi experienṭele de afară, fie prin jocul în curtea din apropiere sau aventurile de mai departe, 

sunt relevante în cadrul programei, la modul că este dificil să ṭi le însuseṣti în activităṭile din 

interior. Învăṭarea în aer liber poate fi plăcută, creativă, provocatoare ṣi aventuroasă ṣi îi ajută pe 

copii ṣi tineri să înveṭe din experienṭa ṣi să devină cetăṭeni încrezători ṣi responsabili, cu valori, care 

apreciază importanṭa mediului nostru. Pentru orice copil, călătoria prin educaṭie trebuie să includă 

oportunităṭi pentru o serie de experienṭe de învăṭare în aer liber planificate ṣi de calitate. 
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Învăṭarea în aer liber contribuie la crearea unei societăṭi de succes: 

        -efectuarea conexiunilor – învăṭarea în aer liber încurajează elevii să înṭeleagă interacṭiunea ṣi 

relaṭia dintre ariile curiculare. Această conṣtientizare promovează învăṭarea pe tot parcursul vieṭii ṣi 

dezvoltă abilităṭi de gândire critică. 

        -mai sănătoase –  învăṭarea în timpul liber poate duce la o recreere pe tot parcursul vieṭii. 

Activităṭile precum mersul pe jos ṣi jocurile de echipă, care sunt ideale pentru bunăstarea fizică ṣi 

emoṭională, contribuie la o comunitate mai sănătoasă.   

        -mai sigură ṣi mai puternică – activităṭile de învăṭare în aer liber cuprind divizii sociale ṣi pot 

ajuta la construirea unor comunităṭi mai puternice 

         - mai bogată ṣi mai echitabilă – activităṭile în aer liber oferă oportunităṭi excelente de a 

folosi o gamă largă de compeṭente ṣi abilităṭi, care nu sunt întotdeauna vizibile în sala de clasă. 

Devenind conṣtienṭi că astfel de aptitudini pot schimba fundamental  percepṭiile personale sau 

colegilor ṣi conduc la schimbări profunde în ceea ce priveṣte succesul ṣi aṣteptările de la viaṭă. 

           Educația prin experiență se bazează pe metode de învățare alternative, non-formale și 

experimentale care sunt  mult mai apropiate de modul natural de învățare al omului, în special al 

copilului. Acest proces de învățare este printre cele mai eficiente metode de predare. Prin joc și 

experiență, copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea de a acţiona 

creativ, se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, răbdarea, îndrăzneala, etc. 
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EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL ÎN CONTEXT EUROPEAN 
 

Costa Cristian – Aleodor Universitatea din Petroșani 
 

            ”Sportul nu construieşte caracterul, ci îl dezvăluie”. 

Haywood Hale Broun 

 

Educaţia Fizică din şcoală contribuie nu numai la buna condiţie fizică şi sănătate a elevilor, 

dar, de asemenea, ajută tinerii să facă şi să înţeleagă mai bine activitatea fizică, cu repercusiuni 

pozitive pentru întreaga lor viaţă. Cu atât mai mult, educaţia fizică din şcoală determină transferul 

unor cunoştinţe şi deprinderi ca spiritul de echipă şi fair-play-ul, cultivă respectul, conştientizarea 

socială şi asupra propriului corp, oferă o înţelegere generală a 'regulilor jocului', noţiuni pe care 

elevii le pot folosi ulterior mai prompt la alte discipline şcolare sau în situaţii de viaţă.  

Datorită numeroaselor sale beneficii, promovarea activităţii fizice a căpătat o atenţie sporită 

la nivel european. Tratatul Uniunii Europene din 2009 de la Lisabona a dat Uniunii Europene baza 

legală de a acţiona pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport şi de a contribui la promovarea 

chestiunilor care preocupă sportul european. 

Educaţia fizică este obligatorie pentru învăţământul primar şi secundar inferior, în toate 

curricula naţionale analizate. Pentru aproape toate ţările, scopul principal al educaţiei fizice constă 

în consolidarea dezvoltării fizice, personale şi sociale a copilului. Pentru promovarea unui stil de 

viaţă sănătos, în Irlanda, Cipru şi Finlanda, educaţia pentru sănătate a devenit disciplină obligatorie, 

de sine stătătoare. Rezultatele învăţării la disciplina educaţie fizică sunt strâns legate de rincipalele 

sale obiective.  

Unele state, cum sunt Germania, Portugalia, Regatul Unit şi ţările nordice, au introdus în 

şcoală o abordare cross-curriculară a disciplinei. Aceasta înseamnă că, de exemplu, unele noţiuni de 
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la ştiinţele naturii sau ştiinţele sociale sunt studiate la educaţie fizică şi invers, pentru a se observa 

cum sunt interrelaţionate aceste discipline. 

Activităţile extracurriculare, desfăşurate în afara orarului şcolii, cum sunt competiţiile sau 

activităţile pentru sănătate, se organizează cu scopul de a face activităţile de educaţie fizică mai 

accesibile şi mai atractive pentru tineri. 

Principalul lor scop este de a extinde sau a complete activităţile de educaţie fizică care se 

desfăşoară în perioada programului şcolar. Activităţile fizice extracurriculare sunt organizate la 

nivel naţional, regional, local şi, mai ales, la nivelul şcolii. Activităţile extracurriculare sunt oferite 

tuturor elevilor, inclusiv celor cu dizabilităţi sau cu cerinţe educaţionale speciale. 

Unele activităţi fizice extracurriculare au loc chiar pe parcursul zilelor de şcoală. Într-adevăr, 

în unele ţări, educaţia fizică  nu se limitează doar la orele din trunchiul comun, ci este integrată în 

activitatea zilnică de rutină a şcolii. De exemplu, în şcolile din Danemarca, cursanţii practică 

'alergarea de dimineaţă' înainte de a începe activitatea la clasă. În alte ţări sunt extinse pauzele 

pentru a se putea efectua activităţi fizice pe terenul de sport sau în sala de gimnastică. 

În multe ţări, progresul elevilor la educaţie fizică este evaluat la fel ca la celelalte discipline 

de studiu. Doar în cîteva ţări deprinderile elevilor la educaţie fizică nu sunt evaluate formal. Astel 

de cazuri sunt Malta şi Norvegia, la nivel primar, şi Irlanda, la ambele niveluri, primar şi secundar. 

Cele mai multe ţări europene oferă recomandări clare despre metodele de evaluare care să fie 

utilizate. Numai în Belgia şi Islanda instituţiile de învăţământ sunt libere să stabilească metodele 

adecvate. 

Multe ţări furnizează la sfârşitul anului şcolar un raport care conţine rezultatele la educaţie 

fizică împreună cu cele de la celelalte discipline. Unele ţări au dezvoltat la nivel central trepte de 

evaluare cu scopul de a furniza profesorilor instrumente de evaluare armonizate pentru evaluarea 

performanţelor elevilor la nivel naţional. Aceste trepte orientative permit de asemenea că rezultatele 

învăţării să poată fi comparate la nivel naţional. 

Educaţia fizică şi sportul reprezintă drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile 

organizaţii internaţionale. În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948) se stipulează 

faptul că orice persoană are dreptul la educaţie, în scopul dezvoltării depline a personalităţii sale.  

În Scrisoarea Internaţională privind Educaţia Fizică şi Sportul, UNESCO (1978) stabileşte, 

la articolul 1, că aceste activităţi reprezintă „un drept fundamental al tuturor”, iar exercitarea lui are 

multiple efecte asupra stării de sănătate şi a dezvoltării personalităţii oamenilor. 
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În Convenţia asupra Drepturilor Copilului (ONU, 1989), în Convenţia împotriva 

Discriminării în Educaţie (ONU, 1960), în alte tratate şi declaraţii, educaţia fizică şi sportul sunt 

considerate activităţi prin care se asigură dreptul la educaţie.  

 În baza experienţei acumulate în cursul Anului European al Educaţiei prin Sport (2004), Comisia 

Europeană încurajează sprijinirea activităţilor fizice şi sportive prin intermediul diferitelor iniţiative 

politice, în domeniul educaţiei şi al formării. 

În România, Legea învăţământului nr. 84/1995 precizează, la art. 4, că învăţământul are ca 

finalitate formarea personalităţii umane, inclusiv prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi 

practicarea sportului”, aspecte întărite prin Legea Educaţiei fizice şi sportului nr. 69/1999, care 

stipulează că acestea reprezintă activităţi de interes naţional, sprijinite de stat. Astfel, „Practicarea 

educaţiei fizice şi sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat, iar 

autorităţile administrative, instituţiile de învăţământ şi instituţiile sportive au obligaţia de a sprijini 

educaţia fizică, sportul pentru toţi şi sportul de performanţă, şi de a asigura condiţiile de practicare a 

acestora”. 

 Domeniul educaţiei fizice şi sportului defineşte un univers al creaţiilor umane de natură 

morală, intelectuală, estetică, ce îşi găsesc locul cuvenit în ansamblul general al valorilor culturale. 

Ca act de creaţie valorică, deci ca act de cultură, educaţia fizică şi sportul reliefează o nouă 

semnificaţie a corpului uman, o îmbinare armonioasă între cultura spiritului şi acţiunea propriu-zisă.  

   Educaţia fizică şi sportul îşi aduc o contribuţie originală la educaţia culturală prin 

promovarea frumuseţii corpului, prin expresivitatea mişcărilor şi prin calitatea relaţiilor interumane 

pe care le implică. 

În consecinţă, există cadrul conceptual şi legal prin care se recunoaşte rolul social al acestor 

activităţi şi prin care se asigură premise pentru desfăşurarea lor. 
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ORIENTAREA ÎN CARIERĂ A ELEVILOR DE LICEU 
 

Profesor Mihalache Elena - Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși Petrila 
 

Orientarea si consilierea elevilor este un proces complex de pregatire si indrumare a elevilor, in 

functie de aptitudinile si interesele lor, spre acele forme de activitate scolara sau academice, care sa 

le permita sa opteze spre anumite domenii profesionale. Este necesar sa se cunoasca personalitatea 

elevului, sa se realizeze educarea sa in vederea alegerii carierei, sa fie informat cu privire la reteaua 

scolara, la profesiile existente, sa se consolideze si sa se indrume efectiv. 

Directiile de evolutie vizeaza orientarea educativa, legatura dintre orientarea scolara si cea 

orientarea profesionala si integrarea lor in invatamant, caracterul permanent al orientarii conditionat 

de conturarea orientarii scolare si profesionale, mobilitatea profesiunilor pe verticala - cronologic si 

pe orizontala - in continut, de posibilitate a aparitiei unor modificari in structura persoanei, de 

erorile posibile in procesul orientarii, de extinderea actiunilor de orientare la nivelul intregului 

sistem de invatamant, de urmarirea subiectilor orientati, de reorientarea scolara si profesionala. 

Alegerea unei cariere pentru un elev aflat în ciclul superior al liceului nu este o activitate uşoară. El 

nu trebuie lăsat singur. În această activitate trebuie să se implice mai mulţi factori: familia, 

comunitatea, dar mai ales şcoala, prin profesorii ei. Profesorul (şi în special dirigintele) trebuie să 

fie mai mult un organizator al situaţiilor educaţionale şi un element de legătură între element şi 

societate, care mediază şi facilitează accesul la informaţie. 

Mulţi tineri care termină liceul deţin cunoştinţe vaste, dar nu ştiu să comunice, nu ştiu să lucreze în 

echipă, nu ştiu să expună o idee, nu ştiu ce înseamnă o carieră, nu ştiu să se prezinte la un interviu 

sau să se autoevalueze. De aceea apare nevoia tot mai acută de a-i învăţa pe tineri capacităţi 

esenţiale pentru viaţa lor, ceea ce se poate realiza doar prin educaţia non-formală ce cuprinde 

activităţi educative de tip non-formal desfăşurate în sistemul de învăţământ de către instituţii 

educative. În alegerea carierei, educaţia non-formală ocupă un loc aparte. Educaţia non-formală 

înseamnă experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, desfăşurată în medii care nu au 

educaţia ca scop principal. 

Cea mai importantă activitate de tip non-formal este ora de dirigenţie pentru că aceasta, fiind 

cuprinsă în orarul elevului, are repetitivitate şi continuitate. 

În ciclul superior al liceului trebuie să se acorde o atenţie deosebită în orele de dirigenţie orientării 

pentru carieră a elevului prin diverse modalităţi: chestionare, teste, exerciţii prin care elevul îşi 

poate descoperi pentru sine şi apoi pentru ceilalţi punctele forte. În orele de dirigenţie se pot derula 

activităţi, care au un impact deosebit pentru clasă, dar şi pentru fiecare individ in parte, cum ar 
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fi:hexagonul intereselor (identificarea intereselor personale şi a ocupaţiilor care corespund 

acestora);Profilul realizărilor personale (identificarea de către elev a realizărilor personale, în 

vederea conturării profilului aptitudinal);Planul meu (dezvoltarea abilităţii de construire a unui plan 

de carieră);Portofoliul personal (realizarea unui portofoliu in vederea construirii branding-ului 

personal). 

În cadrul orelor de dirigenţie, se pot face exerciţii simple care au rezultate importante în 

identificarea abilităţilor – cheie căutate în domeniul de activitate pentru care tânărul are interese. De 

exemplu pentru a lucra în vânzări este necesară încrederea în sine, capacitatea de comunicare cu 

oameni diferiţi, putere de convingere, perseverenţă. Pentru a afla dacă are astfel de abilităţi elevul se 

poate gândi dacă îi place să organizeze petreceri, drumeţii sau activităţi de divertisment, dacă 

reuşeşte să-i convingă pe cei mai mulţi să accepte planurile sale. Pentru grafică şi design sunt 

necesare alte calităţi precum: creativitate, cunoştinţe tehnice de utilizare a programelor specifice. 

Dacă tânărul a realizat un album de fotografii ale familiei, le-a prelucrat cu ajutorul calculatorului şi 

le-a transferat pe un website de profil, unde pot fi văzute de alţii, sunt câteva calităţi ce pot fi 

dezvoltate. 

Voluntariatul reprezintă una din principalele activităţi ale educaţiei non-formale prin care elevul îşi 

poate descoperii abilităţi şi forma competenţe. 

 Elevii s-ar putea implica într-o activitate a unei organizaţii de protecţie a mediului, redactând 

pliante care să conţină informaţii privind legislaţia mediului şi informaţii de natură legislativă, 

împărţindu-le populaţiei din zona vizată pentru a-i conştientiza în problematica mediului, sau să 

urmeze un curs de  training prin care elevii să înveţe despre dezvoltare personală, dezvoltarea 

relaţiilor, comunicare eficientă, prezentarea la interviu, coaching şi feedback, planificarea 

productivităţii personale, formarea echipei, abilităţi de negociere. 

În cadrul educaţiei informale, recomandăm participarea la un târg de job-uri, unde viitorii 

absolvenţi se pot informa direct de la societăţile prezente despre particularităţile anumitor profesii, 

despre motivarea angajatului, despre condiţiile de muncă, despre posibilităţile de promovare şi nu în 

ultimul rând despre posibilitatea de a lucra în regim de part-time sau full-time pe perioada 

vacanţelor. 

Instituţiile de învăţământ s-au văzut silite să acţioneze pentru optimizarea ofertei educaţionale, atât 

din punctul de vedere al calităţii situaţiilor şi resurselor de învăţare, cât şi din cel al concordanţei 

programelor educaţionale în raport cu cererea de pe piaţa forţei de muncă. 
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ELEVUL ROMÂN DE AZI – CETĂŢEANUL EUROPEAN DE MÂINE 
Educaţia non – formală şi avantajele sale 

 

Prof. Tirea Daniela – Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu”, Petrila 

Prof. Tirea Ionel – Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”  Petrila 
 

Popoarele Europei, au stabilit o uniune cât mai strânsă între aleşi, au hotărât un viitor 

paşnic bazat pe valori comune. Conştientă de patrimoniul material, spiritual şi moral, U.E. se 

întemeiază  pe valorile indivizibile si universale ale demnităţii umane, libertate, egalitate. Tot ea 

contribuie la păstrarea si dezvoltarea acestor valori comune respectând diversitatea culturilor si 

tradiţiilor popoarelor Europei, precum si a identităţii naţionale a statelor membre. Uniunea 

Europeană se implică într-o varietate de politici economice, sociale, de reglementare şi financiare, 

respectiv în toate domeniile în care activitatea sa este benefică statelor membre. Dintre aceste 

politici, enumerăm:  

 politicile de solidaritate, cunoscute de asemenea sub numele de politici de coeziune, privind 

aspecte regionale, agricole şi sociale;  

 politicile de inovaţie, privind introducerea unor tehnologii de vârf în domenii precum 

protecţia mediului, cercetarea şi dezvoltarea (RD) şi domeniul energetic.  

Ca o concluzie la cele prezentate, se poate afirma că obiectivele principale ale Europei 

pentru secolul XXI sunt: 

 garantarea păcii, a prosperităţii şi a stabilităţii pentru cetăţenii Europei;  

 consolidarea reunificării continentului;  

 asigurarea securităţii pentru cetăţenii săi;  

 promovarea unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate;  

 soluţionarea provocărilor globalizării şi prezervarea identităţii popoarelor europene;  

 favorizarea valorilor europene, precum dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, 

respectarea drepturilor omului şi a economiei sociale de piaţă.  

 Integrarea României în structurile europene presupune şi un învăţământ modern. Pentru 

elevii de azi, şcoala ar trebui să reprezinte un centru de cultură unde să vină cu plăcere şi să fie 

dornici de cunoaştere. Primul pas în această direcţie ar fi reconsiderarea relaţiei dintre dascăl şi 

elevi. Profesorul este cel care îi ajută pe elevi să-şi însuşească nu numai informaţii, ci şi operaţiile 

implicate în procesul învăţării să dobândească  tehnicile muncii intelectuale şi practice, metodele de 

investigare a realităţii, îi învaţă cum să înveţe. Profesorul şi elevul comunică prin tot ceea ce 

exteriorizează, începând cu prezenţa fizică şi continuând cu vorbele rostite până la acel abia 
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perceptibil zâmbet îngăduitor sau tăcere. Orice comportament al elevului sau dascălului are valoare 

de mesaj. De aceea, nu numai ceea ce spune profesorul, ci tot ceea ce face el în contextul 

educaţional sau extraşcolar, este recepţionat de elevi şi are influenţă asupra lor. 

Eficienţa comunicării didactice depinde atât de ambianţa favorabilă ascultării, cât şi de 

o serie de factori tehnici. Astfel calitatea canalelor de informare favorizează schimbul de mesaje, 

previne distorsiunile şi pierderile de informaţii, condiţiile de igienă şi condiţiile estetice creează o 

buna ambianţă şi un tonus ridicat, favorabil actului comunicării. 

Ambianţa favorabilă ascultării nu înseamnă intimitate care ar scădea efectele autorităţii 

şi nici intimidare care ar determina stări de refuz şi ostilitate. Profesorul trebuie să se implice cu 

seriozitate şi politeţe în actul comunicării, fără excese de afect şi fără stimularea pasiunii pentru 

ceea ce face, pentru că elevii sesizează orice artificiu de acest gen şi pun la îndoială credibilitatea nu 

numai a celor spuse, ci însăşi autoritatea emitentului. De asemenea, atitudinea arogantă, distantă sau 

marcată de timiditate a profesorului,  provoacă distorsiuni în comunicare. Prezenţa fizică, ţinuta 

vestimentară îngrijită, lipsită de ostentaţie dar cochetă, contribuie la ambianţa agreabilă a 

comunicării.  

Este necesar ca învăţământul, în calitatea sa de prestator de servicii, să se adapteze 

cerinţelor copiilor şi nu invers. Ţinta finală este să se asigure că toţi copiii să aibă acces la o 

educaţie în cadrul comunităţii, educaţie care să fie adecvată, relevantă şi eficientă. Instituţia 

învăţământului trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale copiilor, să 

armonizeze diferenţele de stiluri de învăţare, diferenţele între grade de reuşită şcolară, să asigure o 

educaţie de calitate pentru toţi. Asumarea acestui punct de vedere a dus la numeroase restructurări 

in ultima perioadă, privind: 

 programe analitice elaborate de o manieră în care să răspundă  cerinţelor tuturor copiilor, în 

raport cu posibilităţile reale de învăţare, de stilul şi de ritmul fiecărui copil; 

 tehnologii educaţionale individualizate, care să eficientizeze procesul de învăţare; 

 organizarea învăţării pe principiile învăţării active, participative, de cooperare, de ajutor 

reciproc; 

 valorizarea socială a fiecărui copil, diferenţa fiind respectată şi valorificată.  

Copiii care continuă să întâmpine dificultăţi de învăţare şi adaptare, chiar şi după 

parcurgerea perioadei de pregătire a debutului şcolar, vor putea fi integraţi individual sau în grupuri 

restrânse în clasele primare obişnuite, beneficiind de toate facilităţile integrării, în special de 

intervenţia profesorului de sprijin şi frecventarea unor programe speciale de recuperare şi adaptare 

şcolară. 
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Dascălul care foloseşte strategii incluzive de educaţie este participativ, colaborator, 

partener, reflexiv, pozitiv şi empatic. 

Caracteristicile strategiilor incluzive, ca strategii ce se adresează tuturor copiilor şi caută 

căile să atingă şi să rezolve problemele de învăţare a tuturor, sunt: flexibilitatea, efectivitatea, 

eficienţa, diversitatea, dinamica, interacţiunile şi cooperarea, creativitatea, globalitatea şi nu în 

ultimul rând, interdisciplinaritatea.  

Şcolile din sistemul de învăţământ obişnuit, trebuie pregătite să primească şi să 

integreze toţi copiii, şi pe cei din învăţământul special.  

În sistemul social de educaţie, cadrele didactice trebuie să se raporteze la cei pe care îi 

educă, să stabilească relaţii de cooperare cu părinţii şi alţi factori interesaţi ai societăţii. 

                   Educaţia non-formală se împarte în 2 tipuri principale, variind în funcţie de activităţile 

specifice: 

 activităţi extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive şi artistice, concursuri, 

olimpiade, etc. 

 activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie şi formare civică, excursii, acţiuni social-

culturale (în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci, etc.) 

Educaţia non-formala însoţeşte cu succes formarea educaţională a tinerilor şi rămâne 

una dintre variantele optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare profesională.  

Dacă avem convingerea că elevii au în ei valoare şi capacitate şi că menirea noastră e să 

îi ajutăm să  înveţe să aprecieze ceea ce intuitiv ştiu deja, vom crea condiţiile care să le permită să 

înflorească, plivind, fertilizând şi îndepărtând uscăturile, precum marii grădinari. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE- UN MIJLOC EFICIENT DE STIMULARE A 

PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

Prof. înv. primar Cotîrţă Camelia - Şcoala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroşani 
 

                Educaţia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul 

şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Activităţile extraşcolare constituie 

modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. 

               Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 

factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

              Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea 

cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară.  

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, 

gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, 

conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, 

comunicarea interculturală etc. 

              Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se 

afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 

supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate 

posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze 

mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă.. Realizarea acestui 

obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul 

creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune 

clasa de elevi . 

  Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber.Având un caracter atractiv,copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

351 

 

şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi 

valoroase. 

              Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevi-

lor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-cul-

turale Aceste activități trebuie să le privim ca întreguri, nu ca părți rupte și scoase din viața reală a 

copilului. Ele se desfășoară într-un cadru informal, ce le permite tinerilor/elevilor cu dificultăți de 

afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății, să-și maximizeze potențialul intelectual și la-

tura relațional-valorică. 

             Activitățile extrașcolare sunt apreciate atât de copii, cât și de factorii educaționali în măsura 

în care: valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră plăcută și 

relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învățământ; formele de 

organizare sunt ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie 

spiritul de inițiativă; participarea este liber consimțită, necondiționată, constituind un suport 

puternic pentru o activitate susținută; au efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; creează un 

sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; urmăresc lărgirea și adâncirea 

influențelor exercitate în procesul de învățământ; contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor 

          Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de 

respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere, 

încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a 

aptitudinilor. 

               Exemple de activități extrașcolare  pe care copilul elev le poate realiza sunt multiple. Ele 

variază în funcție de locație, modul de realizare, forma, timpul acordat, instituțiile și persoanele 

implicate.Acestea pot fi: vizite la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale; 

vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive; excursii și tabere 

școlare;plimbări în aer liber; spectacole; serbările și festivitățile; șezători literare; carnaval; activități 

propuse de elevi și părinți; etc. 

 O activitate deosebit de plăcută copiilor din clasa mea care contribuie la stimularea 

personalităţii copilului este excursia. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la 

educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 

însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific, 

contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, 

respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii,copiii cunosc locul natal în care 

au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. 
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Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat 

opere de artă scriitori şi artişti. 

       

               Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 

Am explicat motivul şi sensul serbării, am antrenat părinţii, iar copiii au fost stimulaţi să participe 

activ, fiecare primind rolul potrivit preferinţelor şi talentului său.  

 

             Serbarea transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale 

fiecărui copil în parte. Copiii au trăit clipe de desfătare sufletească, au fost conştienţi şi că de 

participarea lui depinde reuşita unei serbări şcolare. 

            Consider că şcoala trebuie să acorde atenţie timpului liber al copiilor. Ne revine obligaţia de 

a organiza activităţi extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe copii, să-i provoace la 

căutări, cugetări, alegeri, acţiuni. Este important ca aceste activităţi să acopere cât mai multe 

domenii, cât mai variate şi să răspundă intereselor copiilor, să ducă la dezvoltarea personalităţii lor 

sub toate aspectele. 

 

Bibliografie: 

1.Cernea, Maria - ”Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învă-

țământ, în învățământul primar” nr.1/2000, Ed. Discipol, București;  

 

 

 

 

METODE DE PROFESIONALIZARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ 
 

Profesor Dumitraș Alina Lucreția, Colegiul Tehnic “Transilvania”  Deva 
 

Motto:  

"Dacă te gândeşti la ziua ce va urma, ia-ţi de mâncare. Dacă te gândeşti la anul care va urma, 

plantează un copac. Dacă te gândeşti la secolul ce va urma, educă copiii!" 

 Proverb chinezesc 
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Învăţământul românesc capătă noi valenţe în condiţiile impuse de reforma cu deschidere 

europeană. În societatea contemporană, dinamică şi mereu în transformare, cu schimbări rapide şi 

efecte imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, iar concepţia de 

educaţie regândită şi modernizată. 

             Asemeni oricărei profesii, cea de cadru didactic presupune un cumul de cunoştinţe, abilităţi 

şi competenţe specifice pe care trebuie să le deţină cei care aleg să urmeze această profesie. Toate 

acestea se acumulează prin parcurgerea de către studenţi, viitoare tinere cadre didactice, a unor 

activităţi de pregătire teoretică şi practică, atât în domeniile specifice obiectelor de învăţământ ce 

urmează să fie predate, cât şi în domeniul ştiinţelor educaţiei. 

Profesionalizarea constituie procesul formării unui “ansamblu de capacităţi şi competenţe 

într-un domeniu dat pe baza asimilării unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice, proces 

controlat deductiv de un model al profesiei respective” (E. Păun, apud. Gliga, L., 2002). 

Mentoratul este o activitate cu rădăcini ancorate în antichitatea grecească, specifică acelor 

persoane care sprijineau tinerii și îi consiliau cu înțelepciune. Homer îl aprecia în scrierile sale pe 

Mentor, profesorul și sfătuitorul lui Thelemachus, fiul lui Odysseus pentru calitățile sale de 

sprijinitor și iluminator al celui cu experiență de viață limitată. 

În epoca modernă, conceptele de mentorat şi coaching sunt utilizate frecvent, atât în 

domeniul educaţional cât şi în celelalte domenii ale vieţii. Mentorul este o persoană înţeleaptă, cu 

multă experienţă şi expertiză care ajută un novice să devină un profesionist de succes.  

Prin coaching şi mentorat se realizează dezvoltarea profesională şi personală a debutanţilor 

într-un domeniu de activitate şi se optimizează performanţa. 

Coaching-ul şi mentoratul reprezintă metode de dezvoltare a resurselor umane, având scopul comun 

de a îmbunătăți performanța unei persoane. Coaching-ul este o formă de dezvoltare, în care o 

persoană denumită deseori antrenor ajută un cursant sau un client pentru atingerea unui obiectiv 

personal sau profesional specific. Ocazional, coaching-ul poate însemna o relație informală între 

două persoane, dintre care unul are mai multă experiență și expertiză decât celălalt și oferă sfaturi și 

îndrumări. Coaching se axează pe atingerea unor obiective specifice, de obicei într-un interval de 

timp relativ scurt.  

Un mentor este de obicei o persoană cu mai multă experiență care împărtășește experiența și 

cunoștințele sale unei persoane cu experiență mică sau fără experienţă. De-a lungul timpului, 

mentorul a fost acea persoană care ajută debutanţii în dezvoltarea carierei şi consiliere. Mentoratul 

implică sfaturi, sugestii și predare şi se poate realiza formal sau informal. În mediul academic, 

mentor este adesea folosit ca un sinonim pentru consilier sau tutore. În ambele situații (coaching şi 
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mentorat), în cadrul unei organizaţii, scopul este acela de integrare a unei persoane pe un post şi de 

eficientizare a activității acesteia.  

În literatura de specialitate din diferite ţări, există numeroase interpretări ale procesului de 

mentorat. În educație, mentoratul este un proces complex care implică orientarea și sprijinirea unui 

profesor debutant sau student care îşi doreşte să devină profesor. Un profesor mentor coordonează 

şi îndrumă un alt profesor fără experiență în rezolvarea problemelor de predare-învățare-evaluare, 

oferă sprijin profesional și ghidează formarea noului profesor prin reflecție, colaborare și evaluare. 

La noi în ţară, conform prevederilor art. 248 alin. (2) din Legea Educatiei Nationale 1/2011, 

Corpul Profesorilor Mentori se constituie la nivelul inspectoratelor şcolare si cuprinde profesorii 

care deţin această funcţie didactică şi coordonează efectuarea stagiului practic pentru inserţia 

profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare. Studenţii care doresc să urmeze o 

carieră didactică după absolvirea studiilor universitare sunt condiţionaţi de parcurgerea modulului 

psihopedagogic. Înscrierea la examenul de definitivat în învăţământ nu se poate realiza decât cu 

condiţia parcurgerii modulului psihopedagogic. În cadrul acestui modul de pregătire 

psihopedagogică, sub coordonarea unui profesor din cadrul facultății și a unui profesor mentor din 

învățământul preuniversitar, studenţii trebuie să efectueze practică pedagogică. Astfel, deocamdată, 

în ţara noastră, profesorul mentor îndrumă practica pedagogică a studenţilor care aleg modulul de 

pregătire psihopedagogică. 

În alte state, profesorii debutanţi sunt consiliaţi şi îndrumaţi pentru dezvoltarea lor 

profesională de profesori mentori. Graham Donaldson (2010) afirma următoarele: “Mentoratul este 

esențial pentru dezvoltarea profesională în toate etapele din cariera unui profesor și toți profesorii ar 

trebui să se vadă pe ei însuşi ca mentori nu doar de către studenți și cadrele didactice recent 

calificate. Abilitățile necesare ar trebui să fie dezvoltate și actualizate, prin formarea inițială a 

profesorilor, inducție și formare continuă. Aceste abilități în mentorat sunt folosite pentru a sprijini 

dezvoltarea colegilor, precum și pentru a ajuta profesorii să ofere tuturor tinerilor un suport personal 

de înaltă calitate, ca parte a curriculumului pentru excelență.” 

Un mentor trebuie să aibă cunoștințele, calităţile personale și aptitudinile necesare pentru a 

răspunde nevoilor cadrelor didactice debutante și de a crea o relaţie colegială care să stimuleze în 

mod pozitiv participanții la program.  

Mentorul eficient dezvoltă relaţii pozitive, are abilităţi de a socializa şi de a construi canale 

eficiente de comunicare pentru a oferi ajutor şi feedback rapid. 

            Mentoratul aduce beneficii atât pentru profesori începători cât şi pentru profesorii cu 

experienţă. Ajutorul profesorului mentor este esenţial pentru debutanţi deorece experienţele pozitive 
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pot afecta decizia acestora de a intra în sistemul de educaţie ca profesori definitivi.      Suportul 

emoțional şi feedback-ul pozitiv oferit de mentor contribuie la îmbunătăţirea practicilor predare şi la 

stimularea dorinţei de a deveni un bun profesor. 

Societatea de azi şi cea viitoare are aşteptări din ce în ce mai ridicate de la profesori, dorind 

performanță si profesionalism. De aceea, pregătirea în specialitate concomitentă cu cea pentru 

cariera didactică implica o dublă responsabilitate. 
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CONSILIEREA  ȘI ORIENTAREA PROFESIONALĂ 
 

Profesor Moruș Magdalena-Amalia, Liceu Tehnologic Lupeni 
 

Opțiunea unui tânăr pentru o anumită carieră, realizată fără nici un sprijin extern, este un 

proces dificil, adesea asociat cu alegeri greșite, ezitări, abandon, amânare, toate acestea cu un serios 

impact asupra viitorului sau profesional. 

Mulți dintre noi avem cunoștinte sau prieteni care au renunțat la o anumită facultate și au 

început alta, pe motiv că nu este ceea ce își doresc. Acesta este cazul fericit. Cazul nefericit este 

atunci când persoana (tânărul) rămâne în acea facultate (la insistențele părinților sau pur și simplu 

din comoditate, din obișnuință) și se pregătește pentru o meserie pe care nu o dorește sau poate 

chiar o urăște. 

Fiecare ne alegem viitoarea meserie în funcție de anumite criterii. Astfel există în general 

mai multe tipuri de alegeri din partea tinerilor: 

- social orientate: prestigiu, succes, poziție; 
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- altruiste: sprijinirea familiei, a categoriiilor defavorizate; 

- egoiste: confortul personal, câștigul material, munca ușoara și fără responsabilități; 

- frustrante: alegerea unui traseu profesional opus dorinței celor cu care intrăm în conflict; 

- conformiste: acceptarea soluției găsite de altcineva și plierea aspirațiilor în acest sens; 

- narcisiste: motivate prin plăcerea în sine, riscul pe care îl implică, satisfacția furnizată. 

Părinții transferă adesea copiilor nemulțumirile lor profesionale, stereotipurile cu privire la 

muncă(grea, bănoasă, sigură, de prestigiu, etc.) sau propriile aspirații nerealizate, faptul având 

efecte nefavorabile în alegerea și realizarea carierei acestora. 

În general, „criteriile” pe care le au în vedere părinții în influențarea alegerii școlar-

profesionale a copiilor se referă la: 

- siguranța și viitorul profesiei pe piața forței de muncă; 

- durata studiilor pentru a atinge un astfel de obiectiv(timp în care tânărul este dependent 

material de familie); 

- costurile financiare (taxe ale educației); 

- avantajele materiale neașteptate; 

- poziția socială conferită de profesiei; 

- potențialele riscuri ale muncii. 

Iată ce sfaturi le dă Mihai Jigău („Consilierea Carierei”), părinților în vederea sprijinirii 

tinerilor/copiilor lor: 

- tânărul trebuie tratat cu seriozitate și respect, ascultat și încurajat să-și asume 

responsabilități; 

- părinii trebuie să se asigure că vor să-l sprijine în a lua o decizie bună și nu să-și impună 

punctul de vedere sau profesia lor ca model, pentru a-și compensa propriile nereușite sau 

pentru a-și realiza propriile aspirații; 

- să stea de vorbă cu copii pe tema carierei, să le asculte cu răbdare temerile, ezitările, 

punctul de vedere; 

- să stea de vorbă cu profesorii; 

- să se informeze, împreună cu copii, despre ofertele de educare/angajare; 

- să le pună la dispoziție și să-i încurajeze să citească ziare și reviste de specialitate pe 

piața muncii, care conțin anunțuri de angajare și prezentări de companii; 

- să le atragă atenția asupra conținutului unui anumit anunț care nu este serios (cum ar fi 

cele care conțin promisiuni exagerate și aluzii transparente la alte activități sau obligații); 
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- la început, lista opțiunilor profesionale ale tinerilor este mai largă; ei trebuie ajutați 

treptat să-și contureze interesele cu privire la carieră, prin luarea în considerare a tot mai 

multe criterii, condiții sau restricții impuse de realitate și astfel, să se focalizeze pe un 

număr mai mic de alternative; 

- tinerii trebuie preveniți că este o realitate a pieței muncii schimbarea profesiei, a locului 

de muncă, concedierea si șomajul, învatarea continuă sau reorientarea profesională; 

- tinerii nu trebuie împiedicați, ci dimpotrivă, să se angajeze pentru o lună sau doua pe 

perioada verii; 

- tinerii trebuie informați asupra drepturilor ce le revin odată angajați, salarii, carte de 

muncă, concedii de odihnă și medicale, asigurări, protecția muncii. 

În majoritatea siuațiilor, familia este așadar reperul major în conturarea opțiunilor pentru o 

anumită carieră a tinerilor și de aceea părinții nu trebuie să uite locul pe care-l ocupa în viața 

copiilor lor. 

Există o strănsă legatură între disciplinele școlare și profesia pe care un tânăr o urmează sau 

o va alege pentru viitor. Spre exemplu, dacă un elev are rezultate bune la: 

- limba română/limbi străine, acesta ar putea deveni: profesor de limba română sau de 

limbi străine, cercetator în lingvistică, bibliotecar, lucrător în publicitate, învățător, 

educator, ghid, translator, actor, diplomat, jurnalist, critic de artă, corector, editor etc.; 

- matematică: profesor de matematică, economist-contabil, informatician-programator, 

inginer în diferite domenii, funcționar bancar, tehnician în construcții, agent comercial, 

arhitect, pilot, statician, astronom; 

- fizică, chimie, bilogie: profesor sau cercetător în unul din aceste domenii, fizician, 

chimist, biolog, biochimist, biofizician, tehnician agricol, inginer, farmacist, medic, 

stomatolog, agronom, geolog, horticultor, cosmetician; 

- istorie: profesor sau cercetător în acest domeniu, ghid turistic, muzeograf, arheolog, 

diplomat, scriitor. 

Acestă modalitate de punere în relație a materiilor școlare cu ulterioarele dezvoltări 

profesionale este posibilă în măsura în care tânărul alege să continue pe domeniul ales. Desigur, 

rezultatele bune la aceste domenii nu pot împiedica un elev să aleagă un alt domeniu profesional. 

Performanțele școlare bune la anumite materii duc, cu o posibilitate mai mare, către anumite 

profesii și facilitează realizările în carieră sau, altfel spus, exercitarea unor profesii presupune 

anumite aptitudini. 
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PAȘI SPRE EFICIENTIZAREA EDUCAȚIEI PSIHO-EMOŢIONALE ŞI 

COMPORTAMENTALE A COPIILOR DIN  GRĂDINIŢĂ 
 

Prof. Meraru Maria-Marcela Șc. Gimn.,,I.D.Sîrbu” Petrila -Grădinița PN., P.P. 

Nr.1  
 

          Educaţia într-un cardu incluziv este o formulă terminologică mult uzitată în perioada actuală 

ce relevă recunoaşterea necesităţii reformei şcolii obişnuite, a sistemului şcolar general cu scopul de 

a răspunde dezideratului "o societate pentru toţi". Un obiectiv important al şcolii incluzive îl 

reprezintă sprijinul acordat pentru menţinerea în familie a copiilor cu C.E.S. care vor frecventa 

instituțiile școlare alături și împreună cu toți ceilalți copii conform nivelului. De aceea, se pune 

problema respectării principiului normalizării. Principiul normalizarii - se refera la condiţiile de 

mediu şi viaţa, la eliminarea separării copiilor cu C.E.S. şi la acceptarea lor alături de ceilalţi copii. 

Principiul presupune luarea în considerare nu doar a modului în care persoana cu deficienţe 

(dizabilităţi) se adaptează la cerinţele vieţii sociale, dar, în acelaşi timp, la felul în care comunitatea 

înţelege să se conformeze nevoilor şi posibilităţilor persoanei în dificultate. În literatura de 

specialitate sunt luate în discuţie patru niveluri funcţionale ale normalizării: 

1. Normalizarea fizică - se referă la tot ceea ce înseamnă modificări ambientale, facilitarea 

accesului în spaţiile de interes public, adaptări tehnice, arhitectonice, organizatorice etc. care să 

permită o autonomie cât mai mare. Acest nivel este şi cel mai uşor de asigurat, deşi implică o serie 

http://nutolera.com/2010/01/consiliere-si-orientare-scolara-si-profesionala/
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de cheltuieli suplimentare pentru amenajări precum construirea unor rampe de acces, dotarea 

intersecţiilor cu semafoare vizual-acustice, adaptarea mijloacelor de transport în comun, a 

instrumentelor de comunicare (telefoane, calculatoare etc.) şi a grupurilor sanitare. Acest prim nivel 

are rolul de a reduce recluziunea persoanei în dificultate şi dependenţa acesteia de ceilalţi.  

2. Normalizarea funcțională – presupune crearea cadrului organizaţional care să asimileze 

facilităţile oferite. Una este, de exemplu, să avem o şcoală dotată cu rampă de acces, mobilier şcolar 

şi material didactic adecvat, iar aceasta să fie singura dintr-o anumită comunitate (ceea ce înseamnă 

că copilul cu C.E.S. trebuie să o frecventeze pe aceea dacă doreşte să fie integrat), şi alta ca sistemul 

însuşi să conceapă aceste amenajări ca fiind de la sine înţelese şi, prin urmare, părinţii şi copilul 

respectiv să aibă dreptul la opţiune, ca orice membru obişnuit al societăţii. Dacă primul nivel 

necesită doar o atitudine tolerantă şi atentă din partea majorităţii societăţii, cel de-al doilea nivel 

impune o disponibilitate mai mare şi, deci, o reformare a reprezentărilor sociale clasice cu privire la 

persoanele aflate în dificultate. Mai concret, normalizarea funcţionala constă în asigurarea 

obligatorie, stipulată oficial, a accesului la serviciile publice, incluzând aici şi dreptul la informare 

corespunzătoare pentru a putea beneficia integral de aceste servicii.  

3. Normalizarea socială - impune un grad mult mai mare de integrare socială a persoanelor în 

dificultate şi, concomitent, o conştientizare profundă, mergând până la formarea convingerii că 

societatea aparţine tuturor cetăţenilor ei şi că nu există argumente pentru nici un fel de discriminare. 

În plan practic, o persoană cu deficienţe poate întreţine relaţii spontane, dar şi regulate, cu un număr 

mare de persoane, în funcţie de preferinţele şi interesele sale, fiind la rândul ei acceptată ca membru 

al anturajului respectiv. Normalizarea socială presupune faptul că persoana în dificultate se poate 

folosi în mod neîngrădit de toate facilităţile create şi stipulate oficial, că fenomenul de incluziune 

ţine deja de cutuma socială şi nu e necesar să se facă apel la recomandări şi dispoziţii din partea 

unei autorităţi. 

4. Normalizarea societală - reprezintă nivelul cel mai înalt de acceptare socială şi face din 

iniţiativele de valorizare a potenţialului fiecărui individ o practică obişnuită, care nu mai are nimic 

spectaculos sau ineditO persoană cu nevoi speciale, aflată într-o astfel de comunitate, se poate 

afirma ca cetăţean, ca producător de bunuri şi valori, ca personalitate. Chiar şi un copil cu deficienţe 

multiple îşi poate găsi locul adecvat într-o astfel de organizare socială şi poate afla modalităţi de a-

şi împlini măcar unele aspiraţii. Ne-am gândit oare că tulburările de comportament ale copiilor pot 

fi o consecință a nevoilor lor neîmplinite, nesatisfăcute, neluate în seamă? 

1. Nevoia de a fi plăcut, iubit, înţeles şi acceptat. ȚIE IȚI PLACE MESERIA DE EDUCATOR?Îţi 

plac copiii aşa cum sunt? Întreabă-te dacă nu cumva tu ţi-ai făcut o imagine despre ei, despre 
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cum o să fie şi ce vor face, încă  din prima zi de școală şi nici acum nu vrei să renunţi la plăsmuirea 

ta. Cu toții am fost copii, am avut diverse experiențe pozitive sau mai neplăcute vis-a-vis de dascălii 

noștri. Ne-am bucurat când am fost lăudați sau apreciați pentru faptele și răspunsurile bune, am 

suferit dacă am fost prea des certați sau, mai rău, stigmatizați, puși fiind la ,,colț,, sau la alte panouri 

ciudate, nu ne-am dorit acei profesori care vedeau mereu doar ceea ce greșeam în răspunsuri și 

ținută neconformă cerințelor, fără a se apropia de noi printr-o vorbă bună însoțită de o motivație 

pertinentă. Alţii dascăli urmăresc doar performanțe notabile pentru elevii lor, neglijând acea 

apropiere de suflet menită a primi și oferi încrederea deplină între adult-copil. Copilul nu oferă 

încredere dacă nu o simte. Mai rău, se poate simți ignorat total, amenințat de către un dascăl atât 

prin indiferență față de el cât și prin admonestări repetate sau, mai grav, pedepse verbale sau 

corporale, nedorite și condamnabile într-o societate liberă și democratică. 

2. Nevoia de încredere şi libertate. Unii părinţi aleg să rămână ei Calea, Adevărul şi Viaţa pentru 

cel pe care l-au adus pe lume cât mai mult timp şi, daca se poate, pentru totdeauna. Efectul  este 

devastator. Rolul părintelui este de a-şi pregăti copilul pentru viaţă.El trebuie să-l înveţe de mic cât 

mai multe lucruri din tot ce are nevoie să ştie, fără să fie cocoloşit. Încă de la vârste fragede, copilul 

trebuie „antrenat” să ia decizii şi, ca orice antrenament, trebuie făcut gradat, în aşa fel încât, pe 

măsură ce creşte, să se poată descurca singur din ce în ce mai bine. un copil care nu are libertatea de 

a lua o decizie, care nu primeşte nicio sarcină, care nu are nicio responsabilitate se simte: incapabil 

să facă ceva, neînsemnat, plictisit, invidios, lipsit de putere.  

3.Nevoia de identitate.Omul are nevoie să  simtă că face parte dintr-un grup (nevoia de 

apartenenţă) şi, în acelaş timp, să simtă că, în cadrul grupului din care face parte( la grădiniță), este 

cineva (nevoia de identitate).O răspundere dată copilului îl face să se simtă important, apreciat, 

investit cu încredere.Îi dă ocazia să se afirme, să-şi găsească şi el un rol şi un statut. Dacă toţi îi 

repetă des „ eşti obraznic”, simte că este datoria lui să fie obraznic şi orice îi iese pe gură trebuie să 

sune obraznicm astfel, cine mai este el?Dacă toţi îi reproşează că este timid, nu va îndrăzni 

niciodată să facă ceva pentru  că ştie că este timid.Copiii sunt foarte dornici  să primească „etichete” 

şi se bucură chiar şi de cele care nu le fac cinste. 

 4.Nevoia de stimulare şi învăţare. Aşa cum ţie nu-ţi place să fii luat de prost, tratat cu 

superioritate de parcă nu ai şti nimic, tot aşa nici copilului nu-i place să fie tratat ca un bebeluş.Cum 

ţie îţi vine greu când  ţi se dă mai mult decît poţi face, tot aşa şi copilul suferă  cînd pretinzi  de la el 

mai mult decât  poate tratându-l ca pe un adult. Copilului nu-i place să nu i se ceară nimic, dar nici  

să i se  ceară lucruri prea grele, pe care nu le poate realiza. 
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 Copilului trebuie să-i ceri un lucru suficient de simplu  ca să-l poată realiza cu priceperile şi 

deprinderile dobândite, dar şi suficient de dificil încât să-i stimulezi gândirea, talentul, cunoştinţele, 

priceperile, imaginaţia şi la sfârşit să se simtă mândru de ceea ce a realizat. Este dovedit ştiinţific : 

între 0-7 ani creierul omenesc are nevoie intensă de stimulare pentru dezvoltarea ulterioară:orice 

lucru nou pe care copilul îl învaţă, orice deprindere, abilitate, cuvânt, mişcare, senzaţie descoperită , 

se traduce prin realizarea unor sinapse. 

COPILUL ARE NEVOIE DE EXPLORARE. Oprit să exploreze, copilul începe să  facă într-

ascuns, pe la spatele său (învaţă să devină făţarnic, mincinos, necinstit şi se supune riscurilor de 

accidente), sau nu mai prezintă interes pentru nimic, nici pentru învăţare.(performanţe şcolare slabe) 

5.Nevoia de joacă şi de mişcare în aer liber.Jucăriile copilului.Un mare beneficiu al jocului (mai 

ales în aer liber) este acela că-i dă copilului şansa de a-şi consuma enormele rezerve de energie de 

care dispune.Un copil care nu se joacă e plictisit de moarte.Dacă nu este scos afară, e un pachet de 

nervi. Jocul este vital pentru copil.La fel ieşitul în aer liber. Jucărie poate fi orice obiect care îl 

mobilizează pe copil la o activitate vioaie, care îi pune la muncă gândirea, imaginaţia 

creatoare,abilităţile şi deprinderiile dobândite, memoria, spiritul de observaţie.Ce poate face un 

părinte pentru a încuraja comportamentele pozitive? Pentru a încuraja comportamente pozitive, 

părinţii trebuie să îşi facă timp în fiecare zi pentru copiii lor, şi anume:  să poarte discuţii legate de 

ceea ce s-a întâmplat la şcoală, să joace jocul preferat al copilului, sau să îl ducă în locurile de joacă 

agreate de el,să îi asculte părerile, să îi citească o poveste înainte de culcare, să meargă împreună la 

cumpărături, să viziteze un anumit loc – aceste lucruri dându-i siguranţa şi încredere copilului, şi 

totodată creându-i sentimentul că este apreciat şi iubit.Un alt mijloc prin care copilul se simte 

important se poate crea prin aşa -zisele „consilii de familie”, care se pot realiza săptămânal. 

Rezolvarea de probleme. Utilitatea folosirii unui proces formal de rezolvare de probleme 

Pe măsură ce copiii cresc şi se schimbă, acele strategii de disciplinare care au funcţionat bine de-a 

lungul unei vârste pot deveni mai puţin eficiente. Părinţii tind să se simtă frustraţi, furioşi, 

incompetenţi, atunci când strategiile de disciplinare utilizate de ei eşuează. În loc să renunţe, tactica 

cea mai bună a părintelui este de a se regrupa. Paşii procesului de rezolvare de probleme: descrie 

problema fără să învinuieşti,gândeşte-te la problemă, generează opţiuni şi soluţii posibile, alege un 

plan de acţiune, evaluează planul. Abilităţile de bază ale ascultării reflective: Acceptaţi şi 

respectaţi toate sentimentele copilului; ascultati copilul cu atenţie, fără să îl judecaţi; demonstraţi-i 

că ascultaţi ceea ce vă spune; spuneţi copilului ce aţi auzit că a spus şi ce credeţi că simte; daţi 

sentimentelor un nume; oferiţi sfaturi, sugestii, asigurări, variante alternative de a privi o situaţie, 

numai DUPĂ ce vă ajutaţi copilul să îşi examineze sentimentele. De asemenea, pentru a-l motiva pe 
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copil să fie responsabil, este indicat să i se ofere responsabilităţi în familie care să îl facă să se 

simtă că are o contribuţie importantă: îngrijeşte florile, caută informaţii despre modul de petrecere a 

timpului liber în familie, trimite felicitările de sărbători prietenilor. Părintele trebuie să fie atent să 

ofere imediat feed-back pozitiv pentru comportamentele pozitive pe care le-a făcut copilul. În 

concluzie, un lucru important de ştiut este că în realitate nu există copii răi, ci doar copii descurajaţi. 

Fiecare copil are şi părţi bune, pozitive. Dacă vom învăţa să privim comportamentele negative ale 

copiilor ca pe o formă de a ne comunica ceva, vom gasi întotdeauna cea mai buna metoda pentru a-i 

corecta. Părinţii trebuie să manifeste iubire şi înţelegere faţa de odrasla lor, să descopere secretele 

motivării copilului , recompensării sau pedepsirii acestuia. 

     Bibliografie: 

1. Gheorghe Radu, ,,Introducere în psihopedagogia specială,,. 

2. Cristian Buica, ,,Principiul normalizării.Formarea atitudinilor pozitive ale personalului 

didactic privind integrarea copiilor în dificultate,,. 

3. Ordinul 5379 al MEC privind metodologia de3 organizare și funcționare a serviciilor 

educaționale prin cadre didactice de sprijin-itinerante pentru copiii cu CES școlarizați în 

învățământul de masă. 

4. http://articole.famouswhy.ro/comportamente dificile atitudini nepotrivite 

 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE OUTDOOR 
 

Prof. Simulescu Iuliana - Colegiul Tehnic “ Transilvania” Deva 
 

 

 COLEGIUL TEHNIC “ TRANSILVANIA” DEVA 

 PROFESOR : Simulescu Iuliana 

 DISCIPLINA :   Biologie 

 CLASA :  a –V - a 

 TITLUL : ” Monocotiledonate - Laleaua” 

TIPUL LECŢIEI : Formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor 

SUBTEMA:  “In natura ne plimbăm, biologia învăţăm!”  

http://articole.famouswhy.ro/comportamente
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SCOPUL ACTIVITĂŢII: dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a   mediului 

înconjurător, stimularea curiozităţii pentru  investigarea acestuia, precum şi dezvoltarea exprimării  

orale, formarea şi dezvoltarea unor abilităţi practice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 Explicarea  termenul de monocotiledonate; 

 Identificarea organelor plantei de lalea specificând particularităţile acestora; 

 Enumerarea  plantelor  înrudite cu laleaua, evidenţiind asemănările dintre ele ; 

 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor; 

Strategii didactice:  Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul 

didactic.                     

Mijloace de învǎţǎmânt:  panou pentru expozitie; flori, material din natura, casetofon. 

Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual; 

Evaluare: evaluarea continuǎ prin tehnicile folosite;  Verificarea oralǎ, observarea permanentǎ a 

comportamentului, aprecieri stimulative, analiza rǎspunsurilor şi a produselor activitǎţii, corectarea 

imediatǎ a rǎspunsurilor.  

     Etapele 

Lecţiei 

    Conţinutul 

Instructiv- 

Educativ 

Metode Şi 

Procedee 

Material 

Didactic 

Mod De 

Organizar

e 

Evaluare 

1.Organizare

a activităţii 

   Voi crea 

condiţiile necesare 

unei bune 

desfăşurări a 

activităţii, aranjând 

copiii în semicerc 

şi intonând un 

cântecel despre 

florile de  

primăvară 

Conversaţia casetofon   

2.Captarea 

atenţiei 

Încep activitatea 

prin adresarea unor 

întrebări copiilor în 

legătură cu spaţiul 

în care ne vom 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

Frontal Capacitatea 

de a-şi 

menţine 

atenţia. 
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desfăşura 

activitatea (parcul 

din apropierea 

şcolii)  

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 Voi anunţa copiii 

că urmează să 

desfăşurăm o 

activitate diferită, o 

activitate în aer 

liber, pentru că 

natura ne învaţă tot 

felul de lucruri 

minunate. 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 Frontal Capacitatea 

de a reţine 

tema şi 

obiectivele 

activităţii. 

4. Verificarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Dirijarea 

invăţării 

 

 

Copiii vor fi fi 

aşezaţi în semicerc. 

Li se vor adresa 

câteva comenzi în 

vederea 

reactualizǎrii 

cunoştinţelor: Îmi 

puteţi arǎta florile 

de primăvară? Dar 

organele vegetative 

ale acestor flori? 

Vedeti în jur o 

lalea? Dar alte 

specii? Etc 

Pentru rǎspunsurile 

lor, copiii vor 

primi ecusoane cu 

flori. Jocul didactiv 

se va desfǎşura 

secvenţial. Mai 

 

Explicaţia 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Demonstraţia 

 

 

Jocul didactic 

 

 

Ecusoane,  

 

Laptop, 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

Obiecte din 

natura 

(frunze,creng

i 

,pietre,flori) 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Capacitatea 

de a răspunde 

la întrebări. 

 

 

 

Capacitatea 

de respecta 

regulile 

jocului. 

 

 

Capacitatea 

de a face 

corespondenţ

a dintre 

plante 
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întai le explic 

copiilor regulile 

jocului: Eu îi voi 

numi pe doi dintre 

ei care vor trebui 

sǎ caute în jurul 

lor, în aer liber 

diferite plante în 

funcţie de cerinţa 

primitǎ, pe care le 

vom aşeza pe 

panoul pentru 

expoziţie. Dupǎ ce 

un copil va 

demonstra modul 

în care se va 

desfǎşura jocul, 

acesta poate 

începe. Numesc 

câte doi copii care 

trebuie sǎ caute 

plante: Cautǎ o 

lalea de culoare 

galbenǎ! Adu-mi o 

lalea de culoare 

roşie! Poţi gǎsi o 

plantǎ înruditǎ?  În 

acest mod copiii 

vor reactualiza 

cunoştinţele 

biologice însuşite 

pânǎ în prezent  



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

366 

 

5.Obţinerea 

performanţei 

  Dupǎ ce am 

adunat plantele pe 

panou, copiii vor 

trebui sǎ grupeze 

plantele dupǎ 

anumite criterii: 

toate 

monocotiledonatel

e; toate plantele cu 

bulb; toate plantele 

cu rǎdǎcinǎ firoasǎ 

etc. Vom aşeza 

panoul în centru si 

vom juca jocul 

„Albinuţa” în jurul 

acestuia. 

Conversaţia  

Explicaţia 

Problematizare

a 

Exerciţul 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a asocia 

 

 

 

 

6. Încheierea 

activităţii 

Voi aprecia pozitiv 

evoluţia copiilor, îi 

voi evidenţia pe cei 

care s-au implicat 

activ şi îi voi 

încuraja pe cei care 

au nevoie.  Voi 

acorda 

recompense.  

Conversaţia Recompense Frontal Capacitaea 

de evaluare şi 

autoevaluare 

 

Bibliografie 

1.https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20 

2. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/activitati-de-tip-outdoor-in-invatamantul-prescolar 

3. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/referat-locul-si-rolul-educatiei-outdoor-in-activitatile-

educationale-specifice 
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ – O NIȘĂ IMPORTANTĂ 
 

Profesor Ozunu Felicia, Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan 
 

Educația nonformală este definită drept “orice activitate educațională, intenționată şi 

sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor 

individului şi situațiilor speciale, în scopul maximalizării învățării şi cunoaşterii şi al minimalizării 

problemelor cu care se confruntă aceasta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina 

impusă, efectuarea temelor etc.)  

Caracteristicile educației nonformale:  

1. O trăsătură caracteristică educației nonformale este faptul că aceasta asigură legătura 

dintre instruirea formală şi cea informală.  

2. O altă caracteristică importantă se referă la faptul că educația nonformală se desfăşoară 

într-un cadru organizat, în afara sistemului şcolar, cuprinzând activități extra clasă / extradidactice 

(cercuri pe discipline, interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive, artistice, concursuri 

şcolare, olimpiade, competiții etc.) şi activități de educație şi instruire extraşcolare, activități de 

animație.  

3. Coordonatorii acestei forme de educație îşi joacă, însă, mai discret rolurile, sunt 

animatori, moderatori. Educatorului nonformal i se solicită mai multă flexibilitate şi entuziasm, 

adaptabilitate şi rapiditate în adoptarea variatelor stiluri de conducere a activității, în funcție de 

nevoile şi cerințele educatului.  

4. Conținutul şi obiectivele urmărite sunt prevăzute în documente special elaborate ce 

prezintă o mare flexibilitate, diferențiindu-se în funcție de vârstă, sex, categorii socioprofesionale, 

interesul participanților, aptitudinile şi înclinațiile acestora. Sunt cuprinse activități care corespund 

intereselor, aptitudinilor şi dorințelor participanților.  

5. O altă trăsătură caracteristică este caracterul opțional al activităților extraşcolare, 

desfăşurate într-o ambianță relaxată, calmă şi plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă 

publicul de diferite vârste. Este o formă facultativă de antrenament intelectual care menține 

interesul participanților printr-o metodologie atractivă. 

 6. Evaluarea activităților desfăşurate în cadrul educației nonformale este “facultativă, 

neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale.” 

(Sorin Cristea, 2002).”  
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În epoca actuală, în majoritatea domeniilor se constată succesul profilelor de nişă. Educaţia 

nonformală în domeniul învățământului de masă este o astfel de nişă ce poate deveni importantă 

pentru numeroase instituţii şi categorii sociale. 

Astfel, elevii  vor putea propune teme competitive de educaţie nonformală pe care şi le 

selectează.  

Scopul acestor ore propuse de elevii noștrii ar putea fi: de relaxare, de detensionare, de 

oferire a unui mod de sublimare, de dezvoltare a creativității, de sensibilizare în fața valorilor, de 

acces la cultură etc. 

Eleviii își pot propune cursurile în zone foarte diferite deja existente sau pe care singuri și le 

pot crea: în spitale de copii, în cămine pentru bolnavi cronici, în cămine pentru bătrâni, în spații ale 

unor asociații, în muzee, în centre pentru părinţi, în şcoli populare de artă, în grădiniţe, în şcoli la 

after-school, în cămine de copii, în ateliere personale, în spațiul oferit de firme, sau acasă. 

Pentru abordarea unor teme atât de variate şi a unor scopuri educative atât de diferite se 

înţelege că pregătirea elevilor trebuie să fie temeinică, individualizată și centrată pe formarea de 

competențe variate (pornind de la cele antreprenoriale și artistice până la cele psihologice și 

pedagogice). 

Abordarea nu poate fi decât una interdisciplinară (ceea ce este o încercare şi pentru 

profesori) și axată pe dezvoltarea aptitudinilor creative, pe sporirea încrederii în sine, pe 

structurarea unor competențe ce țin de rigoare, consecvență, maturitate afectivă. 

Se vădește astfel că devenirea profesională a elevilor este mai mult un demers al dezvoltării 

personale, așa cum și trebuie să fie un parcurs pentru formarea profesorilor. 

Elevii câștigă pentru că se pot forma  pentru un spațiu deschis pe care ei singuri și-l pot 

designa așa cum li se potrivește mai bine. Ei dispun de o formare temeinică, au o nișă imensă pentru 

devenirea profesională, au posibilitatea de a-și construi fiecare domeniul propriu. 

Noi, ca profesori ai lor câștigăm deoarece ne putem implica cu adevărat în formarea elevilor 

noștri. Avem satisfacția unei colaborări cu elevii din care învățăm cu ei deopotrivă. 

Nu în ultimul rând, activitatea în zona educaţiei nonformale va aduce beneficii şi pentru 

reconsiderarea disciplinelor de la nivelul şcolii. Copiii şi părinţii, deja aflaţi într-un mediu social de 

cultură şi artă vor avea o altă deschidere şi pentru disciplinele  predate în şcoală. 

Societatea în ansamblu va putea valoriza nu doar produsele creativităţii luate izolat, ci şi 

stimularea şi educaţia manifestărilor creative ca act cultural cât mai răspândit. 

La nivelul educaţiei nonformale se pot respecta mai bine preceptele de bază ale unei 

societăţii democratice în care oamenii au libertatea reală de a-şi alege un parcurs care să respecte 
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nişte nevoi personale, au de asemenea libertatea de a se retrage dintr-o formare atunci când, din 

diferite motive, aceasta nu mai corespunde nevoilor sale. 

Abordarea spaţiului nonformal al educaţiei vine în acord cu cele mai noi tendinţe ale 

educaţiei moderne care odată cu conceptul de „pedagogie permanentă” începe să valorifice foarte 

mult elementele de complementaritate ale spaţiului formal. 

 

Am trăit într-o epocă în care şcoala a pierdut teren în faţa mass-mediei (deci a spaţiului 

informal), deoarece aceasta s-a adaptat mult mai rapid la cerinţele noi impuse de evoluţia societăţii. 

Este timpul ca şcoala, aşa tradiţională cum este, să-şi găsească un aliat care să o ajute să se 

restructureze pe valori esenţiale şi să se lase completată prin cursuri structurate cu clară intenţie 

educativă, dar alese în mod individual în funcţie de nevoile şi preferinţele fiecăruia. 

 

Astfel, educaţia din şcoală trebuie sprijinită cu programe de educaţie timpurie, cu programe 

de educaţie extraşcolară şi cu programe după încheierea studiilor din învăţământul obligatoriu 

(programe de educaţia adulţilor, de specializare, de susţinere, de reconversie). 

Educaţia poate reveni la sensurile sale de bază care o diferenţiază de dresaj: se va putea 

merge pe stimularea interesului participanţilor, pe obţinerea de satisfacţii individuale de pe urma 

activităţii şi renunţarea la condiţionări, la sistemul de pedeapsă şi recompensă, la impuneri de tot 

felul. 

În şcoală, deocamdată, trecerea de la sistemul de recompensă şi pedeapsă (prin notă sau 

calificativ) la centrarea pe trezirea şi menţinerea interesului, pare de domeniul utopicului. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

www. speranta.farca.ro 

www.scout.ro 
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MOBILITATEA EUROPEANĂ – OPORTUNITATE DE PERFECȚIONARE A 

PREGĂTIRII PROFESIONALE 
 

Prof. Nicoleta Bogos, disciplina informatică - Colegiul Național “Coriolan 

Brediceanu” Lugoj 
 

 

Pentru că sunt un beneficiar al mobilităților Leonardo da Vinci, îmi este cunoscută 

următoarea întrebare: Te simți mai ”European”? Întotdeauna această întrebare a avut un ecou mai 

special, deoarece, din punct de vedere profesional, mă consider un rezultat și al Uniunii Europene. 

Cred că pentru educația din România, Uniunea Europeană a însemnat și înseamnă un mare pas 

înainte. Mă gândesc la mine ca profesor, la provocările mele și ale colegilor mei, provocări cărora 

le-am răspuns prin diverse proiecte europene. Așa am văzut alte țări, alte școli, am comunicat cu 

colegi profesori din străinătate, am colaborat cu o mulțime de elevi, am inovat în disciplina predată 

și în școală, totul datorită acestui concept pe care îl numim Uniunea Europeană. De fapt, Uniunea 

Europeană înseamnă cetățenii ei. De ce îmi place Uniunea Europeană și Leonardo da 

Vinci/Erasmus+? Pentru că am reușit să oferim mobilități europene la peste 200 de elevi și la peste 

40 de cadre didactice, iar majoritatea dintre elevi nu aveau oportunitatea financiară de a vedea și a 

face ceva într-o altă țară, într-o altă școală sau firmă din Uniunea Europeană. Sunt convinsă că acest 

aspect este valabil și pentru colegii mei. Multiplicăm acest număr la toate proiectele europene care 

au existat și există în România, iar rezultatul este fantastic, dar mai greu de măsurat: învățare, 

dezvoltare personală, curaj, învățarea unor limbi străine, noi perspective.   

Ca beneficiar al Proiectului “Profesor format-elev motivat-progres școlar și personal 

asigurat” în care am studiat despre Metoda Gordon, recomand folosirea cu încredere a  acestei 

metode, pentru a rezolva cu succes toate conflictele apărute la nivel instituțional cu elevii, părinții 

acestora, colegii profesori, superiori sau subalterni sau în viața personală a fiecăruia dintre noi.  

 Metoda Gordon nu este o noutate pedagogică, ea este o confirmare a eficienţei unui alt 

mod de a lucra cu generaţiile actuale de elevi, este un răspuns adecvat la nevoile didactice actuale 

din lume, în general, şi din România, în special.  

Thomas Gordon, un psiholog american ne pune la dispoziție nouă cadrelor didactice, 

elevilor dar și părinților metode de îmbunătățire a relațiilor dintre actorii principali ai actului 

educativ și bineînțeles de motivare și creștere a nivelului educației. Cadre didactice fiind ne 

confruntăm la nivelul clasei de elevi cu tot felul de situații conflictuale: elevi care vin repetat la 

școală cu temele nerezolvate, care au un limbaj și comportament violent față de colegi, de 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

371 

 

personalul administrativ al școlii, față de cadrele didactice, elevi apatici, plictisiți, sfidători la tot ce 

se întâmplă în jurul lor, etc. Cum ne sugerează Gordon să încercăm să rezolvăm aceste probleme? 

Prin folosirea de către dascăl a  Ascultării Active, care este opusă ascultării pasive (tăcerea), și care 

implică interacționarea cu elevul și îi oferă elevului dovada înțelegerii din partea profesorului. Când 

trebuie să intervină Ascultarea Activă din partea profesorului? – atunci când un elev are o problemă 

de comportament și atitudine față de profesor sau față de colegii lui. Oare este bine să fim autoritari 

și să le cerem elevilor ca în programul de școală se fie concentrați doar la problemele școlare și să 

facă abstracție de problemele personale, familiare sau de altă natură care-i macină în interior și le 

distrag atenția de la problemele școlii? Cred că nu, e important ca elevul să poată să își transmită 

problemele și apăsările și împreună cu cadrele didactice să găsească soluții de rezolvare a 

problemelor.  

Cred, de asemenea că nu este util pentru nimeni ca un cadru didactic să fie foarte permisiv și 

să asiste pasiv la refuzul elevului de a lucra și a rezolva sarcinile școlare, acest lucru poate fi 

periculos prin crearea unui precedent urmat și de alți elevi plictisiți.  

Este foarte important ca elevul să fie liniștit și să îl perceapă pe profesor ca un real partener 

de dialog, sincer și dornic de a-l ajuta să rezolve problemele iscate. 

Sunt cadre didactice care au atitudini autoritare și care cred că rezolvă conflictele iscate prin 

folosirea amenințărilor sau a pedepselor dar aceste metode nu dau întodeauna rezultatele scontate 

iar în unele cazuri duc la rezistență și răzbunare din partea eleviilor, în special în clasele mari, iar 

comportamentul deviant revine imediat ce profesorul iese din clasă. În astfel de cazuri se 

recomandă schimbarea de atitudine a celor implicați, colaborarea pentru găsirea unor situații 

comune de rezolvare a problemelor. Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, 

aceea care asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor 

profesională în cadrul instituțiilor de învățământ, strâns legate de viața, de activitatea socio-

profesională, morală și cetățenească. 

 Munca și personalitatea educativă a profesorului pot lăsa urme frumoase în mintea și 

comportarea tinerilor, oferindu-le prilejul de a-și aminti cu plăcere, respect și chiar cu venerație de 

foștii dascăli, cu care pot menține anumite legături spirituale pentru toată viața. 

 O altă metodă pe care Gordon o sugerează și care este folosită cu succes este transmiterea de 

către profesor a mesajelor la persoana I.  Gordon le numește “mesaje de asumare a 

responsabilității”, pentru că un profesor care trimite un mesaj la persoana I își recunoaște 

responsabilitatea pentru propriile sentimente și îi conferă elevului responsabilitatea pentru 

comportamentul său. Aceste mesaje întrunesc trei criterii importante într-o confruntare: 
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- au o probabilitate ridicată de a încuraja schimbarea; 

- conțin evaluări negative minime despre elev; 

- nu strică relația dintre profesor și elev. 

Următoarea sugestie transmisă de Gordon pentru a preîntâmpina problemele care sunt 

posibil să apară este schimbarea atmosferei în sălile de clasă și am să exemplific câteva soluții: 

- folosirea unui ambient muzical; 

- folosirea unor materiale didactice audiovizuale; 

- stabilirea unor colțuri tematice; 

- folosirea demonstrațiilor practice; 

- diferite moduri de organizare a băncilor; 

- activități desfășurate în natură la disciplinele care permit acest lucru; 

- folosirea spațiilor multifuncționale, etc. 

În cele mai multe dintre cazurile de conflicte iscate în unitățile de învățământ rezolvarea este 

tranșată de câștigul de cauză atribuit uneia dintre părți, victorie cu orice preț al unuia dintre 

combatanți. Gordon eșalonează conflictele după tipul de abordare: Metoda I, autoritară, când 

profesorii ies câștigători în conflictele cu elevii, Metoda II, permisivă, când elevii ies câștigători în 

conflictele cu profesorii și propune folosirea pentru rezolvarea conflictelor a Metodei III, a 

avantajului reciproc, care obligă părțile implicate în conflict să-și conjuge eforturile în găsirea unei 

soluții acceptabile pentru ambele tabere. Această metodă este recomandat să fie utilizată și în alte 

domenii – viața personală, afaceri, management, etc. Această a treia Metodă trebuie folosită cât mai 

des și trebuie conștientizate ambele părți implicate că este numai spre folosul lor aplicarea acesteia. 

Consider că prin folosirea acestei metode vom putea îmbunătății managementul clasei și al 

instituției, ne dezvoltăm competențele de comunicare, de suport motivațional și educațional pentru 

elevi și părinții acestora. 
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MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  A ŞANSELOR TINERILOR PE PIAŢA MUNCII 
 

Prof. Florescu Gabriela, Colegiul Tehnic "Costin D.  Neniţescu", Craiova 
 

Politicile vizând ocuparea tinerilor au cunoscut o dinamică ascendentă în ceea ce priveşte 

ameliorarea acestui fenomen în rândul şomerilor. Această tendinţă este mai evidentă începând din 

anul 2000, când, potrivit datelor statistice, rata şomajului a scăzut. 

În perioada 2010-2018, direcţiile de acţiune europene în domeniul tineretului au fost reunite într-

un document strategic „Tineretul –Investiţie şi Capacitare” („EU Strategy for Youth – Investing 

and Empowering. A renewed open method of coordination to address youth challenges and 

opportunities”).  

În zona stimulării iniţiativei antreprenoriale în rândul tinerilor s-au iniţiat o serie de măsuri şi s-

au derulat o serie de programe de sprijinire din partea unor instituţii nonguvernamentale, dar 

rezultatele obţinute nu sunt încă la nivelul aşteptat.  

• Măsuri pentru stimularea spiritului antreprenorial la tineri: 

1. Acordarea de credite subvenţionate pentru studenţii care au vârsta până în 30 ani şi sunt la 

prima facultate.  

2. Acordarea de facilităţi fiscale pentru studenţii care doresc să înceapă o afacere proprie.  

• Măsuri privind creşterea gradului de ocupare a tinerilor. 

1. Sporirea ponderii cheltuielilor alocate măsurilor active de combatere a şomajului.  

2. Îmbunătăţirea accesului tinerilor la măsurile active pentru combaterea şomajului, ceea ce ar 

duce la scăderea ratei şomajului de lungă durată.  

Ca urmare a implementării politicilor sociale privind prevenirea şi ameliorarea şomajului în 

rândul tinerilor şi stimulării accesului lor la piaţa muncii, rezultatele recente sunt încurajatoare, în 

sensul diminuării ratei de şomaj structural în rândul tinerilor.  

Din punct de vedere instituţional, alte modalităţi de intervenţie în sprijinul accesului tinerilor pe 

piaţa muncii ar mai include:  

 Difuzare de informaţii utile cu privire la dinamica pieţei muncii, la situaţia ocupării, la 

tendinţele de specializare cerute pe piaţă.   

 Orientare profesională în ceea ce priveşte sursele de căutare şi identificare a locurilor de 

muncă, consilierea profesională în funcţie de abilităţi, aptitudini şi atitudini.  

 Ajustarea portofoliului de cursuri de calificare şi recalificare oferite de Agenţiile Municipale 

de Ocupare a Forţei de Muncă. Cursurile organizate de stat trebuie să fie elaborate în funcţie de 
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cererea pieţei, de specificul sectorului de activitate care generează crearea celor mai multe locuri 

de muncă şi de tipul de competenţe şi abilităţi cerut pe piaţă.  

 Oferirea posibilităţii de calificare la locul de muncă. Această măsură ar fi deosebit de utilă şi 

necesară în cazul tinerilor care doresc să se specializeze într-o anumită meserie.  

 Târgul locurilor de muncă – reprezintă un eveniment la care participă atât angajatori, şomeri, 

cât şi angajaţi care doresc o schimbare profesională sau pur şi simplu doresc să afle care sunt 

tendinţele pieţei, „ce posturi sunt disponibile şi ce se caută, ce profil de angajat”.  

 Adoptarea unui program de lucru flexibil, ceea ce ar fi un avantaj pentru femeile cu copii, sau, 

mai bine zis, pentru familiile tinere cu copii care nu au posibilitatea unui ajutor din partea 

familiei, a părinţilor.  

 Servicii de consultanţă în resurse umane – înfiinţarea unor servicii de testare a abilităţilor şi 

competenţelor personale.  

 Intensificarea parteneriatului cu mass-media, care are un rol fundamental în informarea 

populaţiei. 

Alte măsuri pe care statul le poate adopta pentru ameliorarea şomajului se referă la întărirea 

măsurilor legislative prin care să se asigure nu numai obligaţia respectării drepturilor femeilor şi 

bărbaţilor în piaţa muncii, dar să existe şi instituţiile necesare urmăririi modului în care se 

implementează şi se aplică aceste măsuri. Aceste măsuri ar trebui să cuprindă:  

– prevederi legale clare cu privire la anumite aspecte legate de egalitatea şanselor între bărbaţi şi 

femei;  

– facilităţi atractive şi stimulative pentru angajatori, pentru a-i coopta în adoptarea anumitor 

propuneri de măsuri active în vederea creşteri gradului de ocupare, în special la tineri. 

Subvenţionarea din partea statului sau cointeresarea financiară a agenţilor economici (atât în 

sectorul de stat, cât şi în cel privat) în sponsorizarea anumitor cursuri de calificare şi re-calificare 

profesională, stimularea fiscală a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor cu program 

parţial şi/sau flexibil de muncă.  

– completarea cadrului legislativ existent şi introducerea unor noi reglementări în „Dreptul 

muncii” care să asigure favorizarea reinserţiei profesionale a tinerilor şomeri – mai ales în cazul 

celor încadraţi în grupa şomaj de lungă durată. 

– acordarea unor facilităţi fiscale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel local, care să le 

încurajeze să se dezvolte şi în afaceri complementare, ceea ce ar genera crearea unor noi locuri de 

muncă. 
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– crearea unui suport logistic necesar realizării unei campanii de informare a tinerilor asupra 

legislaţiei pieţei muncii – inclusiv pentru semnalarea şi monitorizarea cazurilor de hărţuire sexuală 

şi discriminare pe bază de gen şi vârstă.  

În acest sens, realizarea unei reţele de birouri publice pentru informare şi consultanţă la cerere în 

domeniul muncii şi al problemelor cu care se confruntă tinerii pe piaţa forţei de muncă ar fi o 

acţiune necesară: 

– declanşarea mai multor campanii de promovare a „exemplelor pozitive”, a modelelor de reuşită 

a tinerilor în diverse domenii de activitate, prin intermediul mass-media, care să aibă ca obiectiv 

schimbarea pe termen lung a percepţiei tinerilor în ceea ce priveşte raportarea lor la munca salariată.  

– asistenţii sociali trebuie să aibă un rol bine definit în cadrul comunităţii locale şi să-şi asume 

responsabilitatea funcţiei lor, în conformitate cu atribuţiile prevăzute prin lege. 

– stimularea la nivel local a angajării în noile instituţii create a şomerilor, ceea ce ar conduce la 

căderea ratei şomajului – mai ales a şomajului de lungă durată;  

– angajatorii ar trebui obligaţi să răspundă pentru acurateţea anunţul de angajare şi pentru 

orectitudinea procesului de selecţie a candidaţilor.  

Mulţi participanţi la acest studiu au reclamat faptul că s-au confruntat cu situaţii în care postul 

anunţat era deja ocupat sau în care procesul de selecţie a candidaţilor pentru un post nu a fost unul 

transparent. Mediatizarea unor profile/modele de tineri care au reuşit în viaţă şi au confirmat în plan 

profesional ar ajuta la schimbarea atitudinii angajatorilor care ar privi cu mai multă încredere tinerii 

şi  
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CONSILIEREA ŞCOLARĂ ŞI INTEGRAREA SOCIOPROFESIONALĂ 
 

Prof.consilier şcolar, IOZSA DIANA  VICTORINA - CJRAE Hunedoara Şc. 

Gimn. ,, I.G.Duca” Petroşani 

 
,, Viaţa noastră reprezintă suma tuturor alegerilor pe care le-am făcut pȃnă în 

momentul de faţă” Brian Tracy 

 

Problema consilierii şcolare este una considerată de importanţă majoră în ţările dezvoltate, 

preocupate de dezvoltarea tinerei generaţii. În această etapă istorică, în care rolul şcolii este 

contestat – consilierea educaţională pare a fi răspunsul pentru multe dileme. Unii experţi consideră 

că soluţia crizei şcolii ar sta într-o abordare proactivă a posibilelor probleme cu care actualii elevi, 

viitorii absolvenţi, se pot confrunta peste câţiva ani. 

Schimbările care s-au produs la nivelul societăţii în general au determinat apariţia unor 

tendinţe noi în orientarea şcolară şi profesională. Întrucât în procesul orientării elevii trebuie 

pregătiţi pentru adoptarea unor decizii în plan şcolar si profesional, este evident că această activitate 

are o bază psihopedagogică. Astfel în perioada actuală orientarea nu mai este o simplă activitate de 

psihodiagnostic şi de selectie profesională, ci ea presupune structurarea ca proces educativ 

îndelungat care urmăreşte dezvoltarea personalităţii tinerilor în vederea opţiunilor şcolare şi 

profesionale şi a viitoarei lor integrări şcolare şi profesionale.  

Orientarea şcolară şi profesională presupune un ansamblu de etape şi tehnici care se 

structureazã într-un sistem. Componentele acestui sistem sunt: cunoaşterea personalităţii elevului, 

educarea elevului în vederea alegerii carierei, cunoaşterea reţelei şcolare şi a lumii profesiunilor, 

consilierea şi îndrumarea efectivă a elevului. 

Alegerea unei cariere şi parcurgerea demersurilor necesare formarii unui tânar ca specialist 

în domeniul ales este un proces complex care are un impact definitoriu în viitorul sau profesional. 

Studiile arată ca derularea acestui proces fără nici un sprijin extern este asociat adesea cu alegeri 

greşite ale domeniului de studiu sau ale carierei, ezitari, abandon, amânare, performanţe 

profesionale slabe, stari de nemulţumire continua vizavi de viaţa profesionala, inclusiv depresii.  

Alegerea unei cariere şi pregatirea pentru aceasta nu este un proces ireversibil ce nu poate fi 

schimbat, însa alegerea corecta a carierei şi existenţa unor mecanisme care să ajute la dezvoltarea 

tuturor competenţelor necesare tranziţiei catre piaţa muncii pot reprezenta garanţia unei bune 

investiţii a timpului şi a altor resurse în educaţia unei persoane. În acest sens, existenţa unor servicii 

de consiliere şi orientare şcolară dar  şi orientare în cariera pare mai mult decât necesara, atât pentru 
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beneficiile individuale pe care acestea le aduc persoanelor care apeleaza la astfel de servicii, cât şi 

pentru beneficiile aduse la nivelul societaţii. Este recunoscut faptul ca serviciile de consiliere şi 

orientare în cariera pot contribui la dezvoltarea maxima a potenţialului profesional al elevilor, al 

tinerilor, al cetăţenilor în acord cu abilitaţile şi aspiraţiile lor, la reducerea abandonului şcolar, la 

tranziţia tinerilor între diferitele nivele ale învaţamântului, la creşterea participarii la educaţie, la 

dezvoltarea incluziunii şi echitaţii sociale în sistemul educaţional sau la creşterea angajabilităţii prin 

facilitarea accesului catre piaţa muncii.  

Consilierea de calitate în scopul sprijinirii învaţarii pe toata durata vieţii, incluziunii şi 

echităţii  

sociale, mobilităţii şi angajabilităţii este definită de Uniunea Europeana ca una dintre 

componentele cheie în scopul dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere încă din 2000, odata cu 

lansarea Strategiei Lisabona 2010, aspect subliniat şi în Memorandumul cu privire la Învaţarea pe 

Tot Parcursul Vieţii.  

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), într-unul dintre rapoartele 

sale cele mai relevante din domeniul educaţiei şi angajabilităţii de la începutul deceniului trecut - 

”De la educaţia timpurie la viaţa în câmpul muncii – o tranziţie funcţionala”, subliniază faptul ca 

pieţele de munca naţionale şi, în contextul actual, cele globale, sunt factori decisivi care 

influenţează tranziţia de la educaţie la piaţa muncii, însa totodata recunoaşte faptul ca informarea 

corectă şi consilierea şi orientarea în cariera reprezinta factori cheie care pot influenţa aceasta 

tranziţie. 

Consilierea si Orientarea nu trebuie sa fie o activitate ocazională, printre cele care au în 

vedere informarea periodică a copiilor cu privire la siguranţa circulaţiei, SIDA, droguri, educaţia 

sexuală, violenţa etc. “Infuzia” de informaţii din sfera orientarii şcolare şi profesionale în tot 

curriculum-ul său în scopul interiorizarii metodelor si tehnicilor muncii intelectuale, a tehnicilor de 

a gasi un loc de munca, a rezolvarii problemelor psiho-afective, de comunicare ale elevilor etc. se 

dovedeşte una din experienţele bune în acest domeniu. Stilul personal, informaţiile ţi experienţa 

particulară a fiecărui cadru didactic în acest plan îmbogăţesc imaginea copiilor asupra profesiilor, le 

deschid alternative şi orizonturi mai largi de integrare socio-profesională ulterioară. Acest lucru nu 

exclude preocuparea sistematica pentru o orientare ştiintifică, consecventă şi profesionistă. De fapt, 

domeniul orientării şcolare şi profesionale este atât de larg încât toţi profesorii pot aduce ceva nou 

fără a se repeta, dar nici atât de comun încât să nu facă obiectul unei preocupări şi specializări de 

sine stătătoare. În plus, anumite faţete ale muncii nu pot fi transmise în cadrul unor ore obişnuite de 
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curs; acestea presupun contacte directe şi experienţe nemijlocite cu oameni, materiale şi activităţi 

fizice şi intelectuale din lumea muncii. 

Principalii factori implicaţi şi cu responsabilităţi în consiliere şi orientare şcolară şi 

profesională sunt: şcoala, familia, unităţile economice, mass-media, alte instituţii specializate. 

Şcoala joacă un rol esenţial atât prin structurile sale, ciclurile şi tipurile de programe, cât şi 

prin diversitatea obiectelor de învăţământ, a ariilor curriculare, a acţiunilor specifice de orientare 

şcolară şi profesională (ore de dirigenţie, activitatea consilierilor şi psihopedagogilor). 

Familia exercită o influenţă puternică asupra opţiunilor şcolare şi profesionale atât prin 

transferul unor modele ale părinţilor către urmaşi, cât şi prin proiecţia unor ambiţii, neîmpliniri către 

aceştia. 

Unităţile economice, prin parteneriatul cu instituţiile de formare a forţei de muncă, devin un 

factor important în determinarea unor opţiuni profesionale atât prin propaganda pe care o fac 

produselor şi producătorilor, cât şi prin întâlniri ale elevilor cu specialişti, sponsorizări, burse oferite 

celor mai buni elevi. 

Mass-media, prin programele sale educative, prin prezentarea diverselor tipuri de şcoli şi 

specializări etc., se înscrie în ansamblul factorilor implicaţi în orientarea şcolară şi profesională. 

Putem conchide că, educarea elevilor în vederea alegerii carierei presupune însuşirea unui 

ansamblu de cunostinţe cu privire la diversele domenii ale realităţii, dezvoltarea unor interese 

multilaterale şi a unor interese profesionale dominante, dezvoltarea aptitudinilor generale şi 

speciale, educarea preferinţelor şi aspiraţiilor elevilor în direcţia satisfacerii cerinţelor sociale de 

forţă de muncă dezvoltarea unei motivaţii superioare şi a idealului profesional etc. 
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ROLUL ȘCOLII  ÎN ORIENTAREA PROFESIONALĂ ȘI INTEGRAREA PE PIAȚA 

MUNCII 

 

  Prof. Agavriloaie Mihaela ,Liceul Tehnologic ” Mihai Busuioc ” Pașcani 
      

În ce măsură şcoala românească asigură formarea autonomiei , personalităţii , orientării 

școlare și profesionale a elevului? Aceasta este întrebarea la care noi încearcăm un posibil răspuns.  

 Şcoala trebuie să fie permanent preocupată de formarea unei atitudini pozitive faţă de muncă 

de orice fel ar fi ea (intelectuală sau productivă). Orientarea şcolară şi profesională efectuată în 

şcoală contribuie la conştientizarea adolescenţilor cu privire la necesitatea de a opta pentru o 

profesie. Se înţelege că, pe măsură ce procesul de dezvoltare economică dintr-o ţară este mai intens, 

cu atât se modifică mai des sfera profesiunilor. Altfel spus, alegerea unei meserii este dependentă de 

cerinţele societăţii.  

            Alegerea unei meserii presupune parcurgerea a trei stadii: perioada fanteziei, perioada 

încercărilor şi perioada realistă. În perioada fanteziei, caracteristică primilor ani de şcoală, meseriile 

alese sunt dintre cele mai interesante, chiar dacă nu au multă legătură cu realitatea. În perioada 

încercărilor, specifică adolescentei timpurii , copiii încearcă să coreleze în alegerea meseriei 

abilităţile pe care le au cu valorile pe care le susţin. La sfârşitul liceului deja adolescentul îşi 

plănuieşte traseul pe care trebuie să-l urmeze pentru a practica meseria dorită. 

În acest context rolul profesorului este de a favoriza dezvoltarea persoanei şi, în acelaşi 

timp, favorizarea relaţiilor constructive în grup, deci construirea autonomiei elevului. Acesta este un 

ideal greu de atins în condiţiile în care formarea cadrelor didactice din perspectivă interculturală 

lasă de dorit. Cele doua activități- orientarea școlară și  orientarea profesională se află într-o relație 

de strânsă interdependentă. Ele se realizează una în continuarea celeilalte. Acțiunile întreprinse pe 

linia orientării școlare și profesionale reprezintă parte componentă a procesului de învatamânt. 

Orientarea școlară și profesională  va ține seama, de asemenea, de unele date de natură 

sociologică, etnică, politică. Vor fi luate în considerație atât cerințele individului cât și cele ale 

societății. Dacă din punct de vedere al individului important este ca orientarea să asigure condiții 

prielnice dezvoltării personalitații și sa-i ofere satisfacții în muncă, din punct de vedere social, 

important este ca orientarea să raspundă unor obiective economice, astfel încât prin valorificarea 

potențialităților de care dispune personalitatea , să se asigure o creștere a productivității muncii 

sociale. Unei scari profesionale cu o infinitate de trepte pe care ne-o oferă societatea, îi corespunde  

o scară a diferențelor individuale între oameni.  
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Conținutul orientării este deosebit de bogat, având în vedere că urmărește ca finalitate 

esentială să contribuie la elaborarea independentă de catre fiecare subiect a celei mai raționale 

opțiuni școlare și profesionale. În acest scop ea presupune drept condiții principale: 

autocunoașterea, dezvoltarea unor motivații superioare sociale fată de muncă, formarea unui sistem 

de atitudini și valori adecvate în raport cu  sfera muncii si vieții profesionale, informații despre 

reteaua școlară și universul profesiunilor, despre necesarul de cadre în diferite sectoare de activitate, 

adeziune față de diferite profesii. 

Abordată ca sistem de acțiuni social-educaționale, orientarea școlară și profesională 

include patru direcții de acțiune importante: 

           a) cunoașterea personalității elevilor; 

           b) educarea elevilor în vederea alegerii studiilor și profesiunii; 

           c) informarea școlară și profesională; 

           d) îndrumarea elevilor spre diferite tipuri de studii si grupuri de profesiuni. 

Profesorul  nu este obligat să desfășoare acțiuni speciale de orientare școlară. Cu toate 

acestea întreaga lui activitate instructiv-educativă are și o finalitate pe linia orientării. Prin 

preocuparea pentru cunoașterea elevilor, îndeosebi a înclinațiilor și aptitudinilor lor, prin stabilirea 

conținutului lecțiilor, metodelor și modalităților de lucru, recomandarea lecturii suplimentare, 

discuții individuale și colective, el trebuie să aibă întotdeauna în vedere ce anume poate fi utilizat 

în scopul orientării elevilor. Dirigintele are rolul cel mai important în orientarea scolară și 

profesională. El coordoneaza întreaga activitate desfasurată pe această linie cu clasa pe care o 

conduce. Dirigintele organizează activități speciale pentru cunoașterea elevilor, informarea și 

îndrumarea profesională a acestora, stimuleaza și îndrumă activitatea de autoinformare si 

autocunoastere a elevilor, colaborează cu familia și alți factori educativi și întocmește fișa școlară 

a elevilor. Directorul școlii este prezent în acest proces . prin întreaga sa activitate de planificare, 

organizare, îndrumare și coordonare, control și evaluare a muncii din unitatea pe care o conduce. 

Familia elevilor reprezintă un alt factor care contribuie la orientarea școlară și profesională. 

Potrivit numeroaselor studii facute în acest domeniu, familia ocupa primul loc în influențarea 

opțiunii profesionale a elevilor. Se impune însa să facem distincție între influențele familiei și 

actiunea ei educativă, pentru că nu întotdeauna influențele familiei sunt fundamentate din punct de 

vedere psihopedagogic și social. De cele mai multe ori ele sunt emanația unor factori subiectivi ce 

țin de experiența și profesia parinților, de dorințele ,interesele și aspirațiile lor. Asemenea 

influențe se pot repercuta negativ asupra dezvoltării personalității elevilor și implicit asupra 

integrării lor sociale. 
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Pentru informarea scolară și profesională a elevilor se pot folosi, de asemenea, 

numeroase modalități și mijloace specifice. În funcție de caracterul lor ele pot fi grupate în 

următoarele categorii:  

- orale sau academice (lecții, ore de diriginție, cursuri, cicluri de conferințe, consultații, 

concursuri , întâlniri cu specialiști din diferite domenii de activitate); 

 - scrise (monografii profesionale, ghiduri, buletine de informare, reviste specializate, articole în 

presă etc.);  

 - audio-vizuale (expoziții, filme, emisiuni speciale la radio si televiziune s.a.); 

 - concrete sau practice (vizite, stagii de practică, activități practice desfășurate în unitați 

economice cu profil industrial sau agricol, în instituții social-culturale, activități desfășurate în 

cadrul cercurilor tehnice, științifice, artistice, sportive s.a.). 

          Acest mod de abordare a problematicii rolului profesorului în construirea autonomiei elevului 

, în orientarea școlară și profesională este departe de a fi singurul. Însă, orice punct de vedere asupra 

acestui subiect ajunge la aceeaşi concluzie: construirea autonomiei elevului , a orientării școlare și 

profesionale este imposibilă în absenţa profesorului.  

Acest rigorism educativ a determinat apariţia unor curente şi orientări care se opun 

intervenţiei adultului în procesul devenirii copilului. Adepţii educaţiei noi, de exemplu, se situează 

la extrema opusă, susţinând că, pentru a se dezvolta, copilul are nevoie de libertate deplină. O astfel 

de concepţie abandonează copilul influenţelor neprevăzute ale mediului. Fără a merge atât de 

departe în a susţine ideea autonomiei, pedagogia nondirectivă recomandă intervenţia adultului 

numai la cererea copilului, în rest, lăsându-i acestuia din urmă libertatea de a-şi alege activităţile. 
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CONTRIBUŢIA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE LA DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVILOR 
 

Prof. Tănase Anca Maria - Şcoala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara 
 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor  

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 

cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 

mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare 

i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode 

şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă 

mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o 

deplină stăpânire a cunoştinţelor”. 

 Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În 

acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.  

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 

stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând 

de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct cu 

obiectele şi fenomenele din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

şcoala cu viaţa.  

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 

mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. 

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se 
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supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul 

didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al 

învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.        

Exemple de activităţi extraşcolare  

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 

naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 

culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 

stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 

lecţiilor.  

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi 

orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 

taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea 

dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte 

realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.  

De la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact 

direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă 

formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul 

activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep 

activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe 

viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste 

faţă de natură, faţă de om şi realizările sale.  

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi 

sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care 
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le culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt 

foarte receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze 

în acest sens .  

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 

patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 

importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi 

consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.  

Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a 

copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii 

sentimental apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi stăpânească 

emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor.  

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 

organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 

stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 

pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

 Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de 

grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de 

rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca 

profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care 

ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind 

respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru 

păstrarea valorilor, etc.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 

spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 

anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 

extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 

acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Bibliografie :  

* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de 

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;  
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* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi 

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 

Bucureşti, 2002, pg. 87. 

 

 

 

CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR 
 

Profesor Sandu Monica-Ștefania Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan 

Profesor Sandu Dumitru Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan 
 

Scopul consilierii este de a oferi clientului şansa de a explora, de a descoperi şi de a  

clarifica modalităţile optime de a-şi trăi propria viaţă, de a avea o existenţă fericită. Iniţial, domeniul 

consilierii a fost identificat în mod eronat cu cel al psihoterapiei, pentru ca mai apoi sferele celor 

două activităţi să se delimiteze net din punct de vedere teoretic. 

Problema consilierii şcolare este una considerată de importanţă majoră în ţările dezvoltate, 

preocupate de dezvoltarea tinerei generaţii. În această etapă istorică, în care rolul şcolii este 

contestat – consilierea educaţională pare a fi răspunsul pentru multe dileme. Elevul va fi 

beneficiarul unor programe echilibrate, de prevenire şi de intervenţie a consilierilor şcolari. 

Orientarea şcolară şi profesională reprezintă ansamblul acţiunilor opţionale şi consultative 

realizate prin modalităţi pedagogice, generale şi speciale, subordonate, din punctul de vedere al 

conţinutului, dimensiunii tehnologice/aplicative a educaţiei, iar din perspectiva metodologică 

activităţii de asistenţă psihopedagogică şi socială a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor, 

proiectată la nivelul sistemului de învăţământ, în vederea unor opţiuni corecte şcolare şi 

profesionale. Pe lângă rolurile generale ale unui consilier (consiliere individuală, consiliere de grup, 

training, consultanţă şi dezvoltare organizaţională), consilierul şcolar mai este pregatit să desfăşoare 

activităţi de evaluare, asistenţă în carieră, plasament, prevenire a problemelor de dezvoltare. 

Principalii factori implicaţi şi cu responsabilităţi în consiliere şi orientare şcolară şi profesională 

sunt: şcoala, familia, unităţile economice, mass-media, alte instituţii specializate. 

Cei doi agenţi implicaţi direct în procesul de consiliere sunt cei doi factori umani: consilierul 

– ca specialist, şi, respectiv, „clientul” – elevul, studentul, părinţi. 

 

OBIECTIVE ŞI FUNCŢII ESENŢIALE ALE CONSILIERII ȘCOLARE 
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Scopul fundamental al consilierii educaţionale este asigurarea unei funcţionări optime a 

individului sau grupului, scop care se poate atinge prin împlinirea obiectivelor consilierii: 

promovarea sănătăţii şi a stării de bine; dezvoltare personală; prevenţie. Consilierea în vederea unei 

corecte orientări şcolare şi profesionale are obiective şi funcţii specializate bine definite: 

- cunoaştea şi autocunoaşterea personalităţii elevilor 

- educarea elevilor în vederea unor opţiuni şcolare şi profesionale corecte şi realiste 

- îndrumarea şi consilierea elevilor în scopul planificării propriilor studii în raport de 

viitoarele proiecte profesionale şi de carieră 

- informarea şcolară şi profesională 

- corectarea opţiunilor formulate eronat, reorientarea prin consiliere; 

- proiectarea măsurilor specifice pentru optimizarea activităţilor educative; 

În ceea ce priveşte consilierea şi orientarea persoanelor cu cerinţe educative speciale, în 

România domeniul nu este pe deplin conturat. O categorie specială o reprezintă copiii supradotaţi – 

pentru care, în câteva zone ale ţării, au fost puse la punct programe educative de excepţie, care 

înglobează şi asistenţă de tip consiliere şi orientare. 

Beneficiarii activității de consiliere sunt : persoanele individuale (dezvoltare personală, 

încredere, siguranță); familia ( siguranța socială și economică); mediul de afaceri ( personal calificat 

disponibil la momentul portivit) ; societatea la nivel local, național, global ( creșterea veniturilor, 

cunoașterea ca instrument democratic). 

Orientarea are trei direcții de abordare : 

 Orientarea școlară privind opțiunile scolare și sprijinirea elevilor ;  

 Orientarea profesională privind opțiunile și plasarea în rolurile ocupaționale și locurile de 

muncă;  

 Orientarea/consilierea individuală.  

Orientarea carierei constă în acele activități și programe prin care indivizii sunt ajutați în 

asimilarea și integrarea cunoștințelor. 

 

Consilierea pentru orientarea școlară 

Acest tip de consiliere constă în îndrumarea clientului în vederea alegerii unei forme de 

învățămant potrivit nivelului de pregătire atins anterior și, mai ales, potrivit aptitudinilor, intereselor 

profesionale și personalității lui. Nivelul cunoștințelor și deprinderilor poate fi cunoscut prin 

examene și probe profesionale. La acestea se adaugă diagnosticul psihologic stabilit de specialist 
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prin aplicarea unor teste psihologice : teste de aptitudini, teste de interese profesionale, teste și 

chestionare de personalitate. 

In urma evaluării, clientului i se fac recomandări privind continuarea educației, i se oferă 

informații despre unitățile școlare care corespund cerințelor sale educaționale, despre condițiile de 

acces la aceste unități și despre formalitățile ce trebuie îndeplinite în acest scop. Orientarea școlară 

este o etapă premergătoare orientării profesionale și este important că încă din această etapă să se 

țină seama de criteriul integrării ulterioare a actualului elev în viața activă. 

In concluzie, se poate spune că prin consilierea școlară și profesională acordată elevilor se 

urmărește  creșterea încrederii acestora în forțele proprii și în capacitatea lor de a alege. 

Consilierea pentru orientarea școlară este un serviciu care se oferă atât clienților individuali, 

cât și unor grupuri de clienți ( de exemplu, elevii unei clase). Orientarea școlară prsupune și o serie 

de activități dedicate părinților și profesorilor. Influența acestora asupra deciziei copilului poate fi 

mai mare sau mai mică, în funcție de mentalitate, de poziția socială, de nivelul lor cultural. 

Colaborarea cu părinții se poate face prin întrevederi, reuniuni, seminarii, conferințe. Profesorilor li 

se pot propune stagii de formare prin activitatea de orientare și li se pot furniza materiale 

informative. 

Scopul este același : transformarea părinților și profesorilor în aliați în procesul de orientare 

conștientă și realistă a copiilor pe un drum profesional care să corespundă aptitudinilor , dar și 

posibilităților concrete oferite pe piața muncii. 

 

Consilierea pentru orientarea profesională 

Acesta este strâns legată de alegerea, schimbarea sau evoluția profesiei. Ea se îmbină cu 

orientarea școlară atunci când se acordă elevilor  care se îndreapta spre o școală profesională, o 

școală de specialitate ( liceu tehnologic, liceu de muzică, liceu sportiv, etc. ) sau care doresc să 

urmeze o facultate. 

Alegerea profesiei reprezintă o expresie  a personalității; inventarele de interes sunt 

inventare de personalitate; membrii aceluiași domeniu de activitate au personalități similare, precum 

și istorii similare ale dezvoltării personalității ; indivizii unui grup vocațional, având personalități 

similare, vor răspunde, în multe situații și la multe probleme, în mod similar, punându-și amprenta 

asupra mediului de muncă, dându-i acestuia  anumite caracteristici ; satisfacția profesională, 

stabilitatea și realizarea în profesie depind de congruența dintre propria personalitate și mediul in 

care lucrează sau va lucra. 
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STRATEGII DIDACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL INCLUZIV ŞI BUNE PRACTICI 
 

 Prof. Jana Vanko Colegiul Tehnic  “Dimitrie Leonida”-Petroşani 
 

1. Introducere 

 

2.  Necesitatea formării competenţelor specifice promovării  principiului egalităţii de şanse în 

educatie 

Deschideţi-vă mintea, înlăturaţi prejudecăţile! 

3. Scurt istoric 

            Declaraţia de la Salamanca (1994)  

4. Exemple de bune practici  

          Un mediu educaţional favorabil 

          Proiectarea diferenţiată a activităţii de predare /învăţare /evaluare /  

               Axiome: 

          -orice elev e capabil să înveţe 

          -abilităţile pot fi dezvoltate printr-o instruire diferenţiata. 

          -orice copil dispune de inteligenţă ce trebuie  identificat,dezvoltat şi valorizat. 

          -nu se selectează doar copiii capabili. 

               -obiectivele să fie SMART: - Specifice 

                                                            - Măsurabile 

                                                             - Abordabile 

                                                              - Relevante 

                                                              - Timp alocat 

          Progresul la învăţătură  evaluat continuu, 

          În procesul de evaluare părinţii au importanţă  

           Dacă un elev prezintă dificultăţi mari,profesorul trebuie să conlucreze cu cadre specializate, 

Forme de sprijin : 

    -copiii  

   -profesorii  

   -părinţii  

   -comunităţile locale 
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   - profesori cu cunoştinţe speciale 

   - centre de resurse 

   - cadre didactice din alte sectoare. 

            Profesorii, trebuie să elaboreze curriculum-ului local  

 5.   Valenţele formativ-educative ale metodelor interactive de învăţare în grup 

 

 

 

EDUCAȚIA  FORMALĂ  VERSUS  EDUCAȚIA  NONFORMALĂ 
 

Prof. Negru  Adela Colegiul  Tehnic  ”Mihai  Viteazu”  Vulcan 
 

Din punct de  vedere  etimologic, termenul  „formală”  își  are  originea  din  cuvântul  

”formalis” din  limba  latină care  înseamnă ”organizat”,sau  mai  bine  zis   ”oficial”. 

Educația formală este “sistemul educațional structurat ierarhic și gradat cronologic, pornind 

de la școala primară și până la universitate, care include, în plus față de studiile  academice, o  

varietate  de  programe  de  specializare  și  instituții  de  pregătire profesională. Educația formală, 

ca formă oficială, este întotdeauna evaluată social. Evaluarea  realizată în cadrul  educației formale  

trebuie să urmărească dezvoltarea capacităților de autoevaluare ale elevilor și studenților. 

      Educația formală este  importantă prin faptul că facilitează accesul la valorile culturii, 

științei, artei, literaturii și tehnicii, la experiența social-umana, având un rol decisiv în formarea 

personalității, conform nevoilor individuale și sociale. 

Educația  formală  față  de  educația  nonformală, este  institutionalizată și se desfășoară în 

cadrul unui sistem oficial de învățământ .Este proiectată riguros, derulată și evaluată sub forma 

documentelor școlare cu caracter official  și  are  o  importanță  prioritară  politicilor  educaționale  

privind dezvoltarea resurselor umane, fiind principala țintă a politicilor educaționale. Educația  

formală  poate  fi  evaluate  ușor  potrivit  unor  standard  de  evaluare   și vizează cunoașterea atât a 

rezultatelor activității instructiv-educative, cât și a procesului educational. Educația  formală  este  

coordonată  de  un  grup  de  profesori, specialiști  în  domenii  de  studii,  un  grup  de  personae  

iuvestite  special  cu  facilitatrea  învățării. Educația  formală  este  accesibilă  toturor  indivizilor. 

Educația nonformală cuprinde totalitatea acțiunilor organizate în mod sistematic, dar în 

afara sistemului formal al educației. Această formă de educație este considerată complementară cu 

educația formală sub raportul finalităților conținutului și a modalităților concrete de realizare.  
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     Din punct de vedere etimologic, termenul de "nonformal" își are originea în latinescul 

"nonformalis", preluat cu sensul în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen 

de activitate". Nonformal desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată dar întotdeauna 

cu efecte normativ-educative. 

Față  de  educația  formală, educația  nonformală  este  spontană  și  se  realizează  generând 

un efect discontinuu si nesistematic. Absența restricțiilor sau  standardelor, care stimulează nevoia 

de cunoaștere autonomă, face  ca  educația  nonformală  să  fie  variată  și  atractivă  subiecțiilor, 

dezvoltându-le  personalitatea  și  nevoia  de  a  cunoaște, de  a  descoperi.  

Educația  formală  se  bazează  mai  mult  pe  acumulare  de  informații în defavoarea 

dezvoltării-exersării capacităților intelectuale și a abilităților practice.  

Centrarea pe performanțele înscrise în programe lasă mai puțin timp imprevizibilului și 

studierii aspectelor cotidiene, cu care se confruntă elevii.  

1. Vlăsceanu  L. -  Școala  la  răscruce. Reformă  și  continuitate  în  curriculumul  

învățământului  obligatoriu, Ed. Polirom, Iași, 2003 

2. Costea  O. – Educație  nonformală  și  informală  și  perspective  în  școala  românească, 

Ed. Didactică  și  Pedagogică, București, 2009. 

   

 

 

VOLUNTARIATUL - MODALITATE DE EDUCAŢIE NONFORMALĂ 
 

Prof.ing.LAZAR DARIA DOROFTEA - Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”Satu-

Mare 
 

 

“Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. 

                                                                                   Gandhi 

 

                                                                                   

 

 

 Anul 2011 a fost declarat Anul European al Voluntariatului în Uniunea Europeana și este 

dedicat celor 100 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene implicați în activitați de voluntariat, 
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celor care doresc să li se alăture, celor care îi sprijină și celor care beneficiază de implicarea, 

energia și entuziasmul acestora. Aproximativ 4 milioane dintre ei sunt români.  

               Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă 

de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe 

noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită 

în școală. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care 

derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea.  

Drept urmare, voluntariatul a devenit un concept din ce în ce mai răspândit, mai ales printre tineri. 

Acest lucru vine și ca urmare a modificărilor legislative, a recunoașterii activității de voluntar ca 

experientă în muncă la nivel european și a raspândirii noțiunii de educație non-formală. Educația 

non-formală înseamna orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o 

punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire 

elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Inseamna placerea 

de a cunoaște și de a te dezvolta. Prin intermediul acestui tip de educație intram în contact cu o nouă 

abordare a învațării, pusă în aplicare prin activitați placute și motivante.  

             Principalele aspecte care atrag la educația nonformală sunt caracterul voluntar al acesteia pe 

de-o parte, dar și faptul că se bazează mai mult pe practică decât pe teorie. Deși se desfășoară totul 

într-un mod organizat, persoana în cauză alege de bunăvoie să se implice, fără să aștepte în schimb 

recompense financiare sau recompense specifice educației formale: notele. De asemenea nu se 

aplică nici pedepse, cum ar fi absențele, scaderea notei la purtare și altele. Există totuși obiective 

clare de învatare atașate activităților desfășurate într-un cadru nonformal, dar atingerea lor se 

realizează într-un alt mod decât acela al predării, care este metoda de bază din instituțiile de 

învățământ. 

              Educația nonformală oferă posibilitatea unor altfel de metode, interactive și diversificate, 

pentru obținerea unor cunoștinte și aptitudini noi, cât și pentru punerea acestora în practică. 

              Selectarea metodelor depinde, desigur, de scopul activitații respective. Există mai multe 

avantaje ale implicării în diferite organizații care se ocupă cu educația nonformală. 

Primul ar fi acela că apar tot felul de oportunități care îți oferă noi perspective, noi experiențe și te 

ajută în acest fel să crești pe plan personal. 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

392 

 

Alte avantaje sunt libertatea foarte mare care îți este oferită, dar și faptul că îți poți exprima 

propriile idei, poți auzi altele noi, și cel mai important e că poți învăța doar ceea ce îți place, nu ești 

obligat în niciun fel să asimilezi lucruri care nu corespund cu părerile și cu dorințele proprii. 

In concluzie, educația nonformală este accesibilă tuturor, este caracterizată de adaptabilitate, nu 

impune restricții sau condiționări, dar nici nu oferă recompense de genul celor pe care le oferă 

educația formală (note, medii, burse etc.) Ea pur și simplu oferă noi perspective și oportunități pe 

plan personal, cât și profesional. Este utilă în nenumarate domenii, si ajută la completarea golurilor 

din programa școlară. 

 

 

 

 

https://passpredezvoltare.wordpress.com 

http://www.one.ro 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0a

hUKEwiRw9na3-

rTAhXBJZoKHWs0BZMQFgheMAU&url=http%3A%2F%2Fiteach.ro%2Fexperientedidactice%2

Fimportanta-activitatii-de-voluntariat-pentru- 

 

 

 

 

EDUCAŢIA NONFORMALĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN 
 

Prof. dr. Stănescu Ramona - Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva” 

Petroşani 
 

Educaţia nonformală, alături de educaţia formală şi cea informală, reprezintă ansamblul 

acţiunilor şi al influenţelor pedagogice desfăşurate succesiv sau simultan în cadrul activităţii de 

formare-dezvoltare a personalităţii umane. Pentru a deveni o dimensiune permanentă a existenţei 

umane, educaţia trebuie să aibă un caracter global, conjugând armonios şi eficient educaţia formală 

cu cea nonformală şi informală. 

https://passpredezvoltare.wordpress.com/
http://www.one.ro/
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRw9na3-rTAhXBJZoKHWs0BZMQFgheMAU&url=http%3A%2F%2Fiteach.ro%2Fexperientedidactice%2Fimportanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRw9na3-rTAhXBJZoKHWs0BZMQFgheMAU&url=http%3A%2F%2Fiteach.ro%2Fexperientedidactice%2Fimportanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRw9na3-rTAhXBJZoKHWs0BZMQFgheMAU&url=http%3A%2F%2Fiteach.ro%2Fexperientedidactice%2Fimportanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRw9na3-rTAhXBJZoKHWs0BZMQFgheMAU&url=http%3A%2F%2Fiteach.ro%2Fexperientedidactice%2Fimportanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-
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Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei. O caracteristică nou 

apărută la acest tip de educaţie este rolul de mijlocitor pentru cei care nu au acces la educaţia 

formală. Acest tip de educaţie conţine majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei. 

Acestea sunt activităţi extradidactice sau activităţi opţionale/facultative. 

Educaţia nonformală are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile 

educative care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea 

diferitelor grupuri sociale, particular pentru fiecare persoană. 

Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr 

sau adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin:  

• valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;  

• oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi 

mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;  

• participare voluntară, individuală sau colectivă;  

• modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor - gama largă de activităţi pe care le 

propune şi posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe;  

• dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi; 

pe lângă informaţiile şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate în care se 

încadrează proiectele sau activităţile nonformale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi 

organizatorice, capacităţi de autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, 

de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme;  

Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele sistemului de învăţământ 

prin două circuite pedagogice principale: 

              a) un circuit pedagogic situat în afara clasei: cercuri pe discipline de învăţământ, cercuri 

interdisciplinare, cercuri tematice/transdisciplinare; ansambluri sportive, artistice, culturale etc; 

întreceri, competiţii, concursuri, olimpiade şcolare. 

              b) un circuit pedagogic situat în afara şcolii:  

• activităţi perişcolare - organizate special pentru valorificarea educativă a timpului liber: cu 

resurse tradiţionale sau cu resurse moderne;  

• activităţi paraşcolare - organizate în mediul socio-profesional, ca "soluţii alternative" de 

perfecţionare, reciclare, instruire permanentă, instituţionalizate special la nivel de presă 

pedagogică, radio-televiziune şcolară; cursuri, conferinţe tematice - cu programe speciale de 

educaţie permanentă etc. 
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Interesul instituţiilor europene pe tema educaţiei a rezultat indirect din anumite puncte de 

plecare sociologice şi economice, dar şi din anumite valori ale Europei moderne. Pe scurt, Europa 

se confruntă cu provocările epocii moderne, care constau în schimbarea conceptului economic, dar 

şi în schimbarea componenţei societăţii, care acum este multietnică în multe ţări ale Europei. Ca o 

consecinţă inevitabilă a acestor schimbări, se ajunge la schimbarea conceptului de educaţie, care se 

transformă într-unul modern ce presupune “învăţarea pe tot parcursul vieţii”. 

Europa îşi exprimă convingerea că educaţia formală nu mai este capabilă să dea răspunsuri la aceste 

provocări folosind exclusiv forţele şi valorile proprii, ci are nevoie de “o fortificare în sensul 

practicării educaţiei nonformale”. 

Conceptul modern de educaţie priveşte educaţia ca "Lifelong Process", adică un proces de 

învăţare care se desfăşoară pe tot parcursul vieţii, spre deosebire de conceptul tradiţional, în cadrul 

căruia educaţia se dobândeşte în cea mai mare parte în timpul şcolarizării formale. 

În societatea modernă sunt însă necesare abilităţi noi, cunoştinţe suplimentare, un proces 

simultan de promovare a valorilor, precum egalitatea socială, accesul la educaţie pentru toţi şi 

participarea activă la viaţa democratică. În acest fel, este asigurat spaţiul pentru apariţia educaţiei 

nonformale şi informale. 

”Educaţia formală şi nonformală sunt complementare. Ele coexistă. Elementele uneia se pot 

regăsi în cealaltă” (Citat din raportul Grupului de lucru pentru Educaţia nonformală, din cadrul 

Consiliului Europei, anul 2001) 

Complementaritatea – cuvântul cheie care marchează poziţia europeană dominantă privind 

relaţia dintre educaţia nonformală şi formal şi care arată cât de multă importanţă se acordă astăzi 

educaţiei nonformale. Aceasta este considerată astăzi în Europa ca fiind parte necesară a 

conceptului modern de educaţie, ca o completare esenţială şi de neînlocuit a educaţiei formale. 

Odată cu observarea importanţei educaţiei nonformale, în Europa creşte interesul pentru 

problema recunoaşterii educaţiei non-formale. Mai precis, creşte tendinţa spre un anumit grad de 

formalizare şi acreditare a acestei căi complementare de dobândire a cunoştinţelor. 

Principalul motiv al acestei tendinţe de recunoaştere a educaţiei nonformale constă în 

necesitatea de a se asigura şi îmbunătăţi calitatea cunoştinţelor dobândite pe această cale, iar mai 

apoi în posibilitatea de a compara diferite tipuri de educaţie nonformală (în diferite ţări, dar şi în 

diferite domenii de aplicare a acestui tip de educaţie). 

În acest sens, preocuparea de bază a Grupului de lucru pentru Educaţia nonformală din cadrul 

Consiliului Europei este formarea standardelor şi a criteriilor clare de calitate a educaţiei 

nonformale şi aceasta la nivel european – precizarea listei de cunoştinţe, abilităţi, competenţa 
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trainer-ului (instructorului) în cadrul educaţiei nonformale, a criteriilor de evaluare a calităţii 

procesului de educaţie efectiv, adică a cunoştinţelor care se dobândesc pe această cale. 

Dacă pentru educaţia nonformală stabilim criterii de calitate clare şi cuprinzătoare şi prin acesta 

o acredităm, o recunoaştem ca parte importantă a educaţiei moderne, există pericolul ca aceasta să 

devină atât de asemănătoare cu cea formală, încât să-şi piardă specificul ei şi, în mod paradoxal, să-

şi piardă valoarea! 
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OPŢIUNEA PROFESIONALĂ ŞI FACTORII CE O INFLUENŢEAZĂ 
 

Prof. Dumitru Gabriela  Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan 

Prof. Doroțan Manuela   Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan 
 

Factorii generali ce influenţează activitatea profesionala sunt: ereditatea, mediul, experienţa 

de viaţă şi dezvoltarea individuală. 

Ereditatea. Nu există teoretician care să nu evidenţieze rolul eredităţii. Aici includem starea 

biologică a organismului uman, dar şi potenţialul aptitudinal şi temperamental (ca modalitate de 

utilizare a energiei psihice, în viziunea Annei Roe). 

Mediul. Nu se poate face o discriminare între cei doi factori (ereditate şi mediu) în ceea ce 

priveşte nivelul de influenţă. Fiecare poate potenţa sau diminua efectul celuilalt. Mediul presupune 

în primul rând persoanele semnificative din viaţa individului, în timp ce structura genetică 

influenţează nivelul ocupaţional spre care aspiră.  

Experienţa de viaţă din copilăriei influenţează opţiunile noastre:  
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- optăm pentru ocupaţii în care să avem posibilitatea contactării altor persoane sau pentru ocupaţii 

în care să lucrăm izolat, în funcţie de mediul familial din care provenim (A. Roe); 

- suntem motivaţi diferit, în funcţie de modul în care s-a răspuns nevoilor noastre, de intensitatea 

acestor nevoi, dar şi în funcţie de bagajul ereditar (A. Roe); 

- ocolim activităţile care nu ne-au plăcut şi le căutăm pe cele care ne-au satisfăcut şi în care am 

avut succese (J. Holland); 

- învăţăm să adoptăm acele comportamente care ne împlinesc şi pentru care suntem aprobaţi de cei 

din jur (D. Super); 

- ne maturizăm şi ne formăm propriul stil de viaţa o data cu propria personalitate şi cu cerinţele 

comunităţii în care trăim. 

Dezvoltarea individuală în viziunea lui Ginzberg, Ginsburg, Axelrad, Helma se referă mai 

curând la nişte etape prin care trece o persoană, şi nu la stadiile de creştere şi dezvoltare, aşa cum 

apare în mod explicit la D. Super, iar acest lucru are o semnificaţie deosebită în activitatea practică 

a consilierului de orientare a carierei Nu se poate pretinde maturitate vocaţională unui copil de 14 

ani, la această vârstă ne fiind încă identificate şi clarificate propriile interese şi valori. De regulă, 

acestea se schimbă de la un moment la altul, dar rămân relativ ferm formulate în jurul vârstei de 25 

de ani. 

Factorii implicaţi în consilierea şi orientarea carierei pot fi grupaţi în două categorii: factori 

psihosociali şi factori individuali. 

Factorii psihosociali: familia (părinţi, rude), şcoala, grupul de prieteni, cererea pieţei forţei de 

muncă, “moda profesiunilor” şi prejudecăţile legate de unele profesiuni 

Familia este unul dintre cei mai importanţi factori în orientarea carierei, chiar dacă în ultimele 

decenii influenţa ei scade 

Şcoala este considerat un factor principal în orientarea carierei. 

Sistemul de învăţământ, prin structura lui (tipuri de şcoli, profile, nr. de locuri, etc.) determină 

cadrul în care se realizează orientarea profesională. 

            Grupul de prieteni, grupul de referinţă influenţează opţiunea vocaţională mai ales prin 

evaluarea diferitelor tipuri de profesiuni, respectiv a diferitelor imagini de viitor prin prisma 

normelor culturale şi a sistemului de valori proprii tinerilor. 

Cererea pieţei forţei de muncă limitează şi directionează opţiunile vocaţionale ale tinerilor. Lipsa 

sau limitarea unor posibilităţi poate deveni o sursă de frustrare, poate genera decepţii. 

              “Moda profesiunilor” şi prejudecăţile legate de unele profesiuni determină într-o anumită 

măsură alegerea unei cariere. 
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MANAGEMENT VS. LEADERSHIP 
 

Prof.Maier Anca Colegiul National,, Mihai Eminescu” Petrosani 
 

Managementul este ,,abilitatea de a atinge obiectivele utilizând resursele disponibile”18. 

Managementul încorporeazǎ abilitatea de a analiza situaţii, de a organiza resursele (umane, 

materiale, financiare şi de timp), de a implementa decizii şi de a supraveghea activitatea prin 

intermediul unor procese şi sisteme care controlează şi menţin activitatea unei organizaţii. 

Leadershipul este ,,influentarea celorlalţi pentru a avea un comportament dorit”19. Leadershipul 

include calitătile personale, abilităţi cognitive, comportamente care îi inspira pe ceilalţi, 

determinând în acelaşi timp ataşamentul faţa de lider. 

Unii experţi afirmă că leadershipul se află în strânsă legătura cu valorile personale, şi este în 

consecinţă o sumă de acţiuni aflate sub imperativul acestor valori. 

 În continuare sunt prezentate câteva dintre deosebirile dintre management şi leadership 

(Bennis, 1989): 

 managerii administrează; liderii inovează; 

 managerii menţin; liderii dezvoltă; 

 managerii controlează; liderii inspiră; 

 managerii au o strategie pe termen scurt; liderii au o strategie pe termen lung; 

 managerii întreabă cum si când; liderii intreabă ce şi de ce; 

 managerii imită; liderii creează; 

 managerii acceptă status quo-ul; liderii îl contestă. 

 

Zaleznik (1974, 1983) merge mai departe în ceea ce priveşte diferenţierea managementului 

de leadership şi susţine că aceste diferenţe reflectă tipuri diferite de personalitate. În opinia sa, 

managerii şi liderii sunt două categorii distincte de persoane. El susţine că unii oameni sunt 

manageri, în timp ce alţii sunt lideri. Aceasta nu înseamnă că leadershipul este mai presus de 

management şi nici viceversa. Această diferenţiere este deosebit de utilă dacă se are în vedere că 

organizaţiile au nevoie de ambele funcţii pentru a avea succes. Să luăm însă spre exemplu mişcarea 

drepturilor civile din anii ’60. Martin Luther King Jr. s-a aflat la cârma acestei mişcări în SUA. 

Acesta a insuflat speranţa unor oameni care aveau puţine motive să spere la un viitor mai bun. El a 

inspirat prin comunicarea propriei viziuni şi prin arta sa oratorică. SUA este astazi o ţară diferită 

                                                                 
18 Ibidem 
19 Ibidem 
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datorită lui. A fost Martin Luther King Jr. un lider? Desigur. A fost acesta un manager? Acest tipar 

se pare că nu i se potrivea întru-totul, ceea ce înseamnă că mişcarea drepturilor civile condusă de el 

ar fi putut eşua dacă nu ar fi existat abilităţile manageriale ale echipei sale. Leadershipul şi 

managementul sunt complementare şi, în acelasi timp, vitale pentru succes. 

 

Leadership în organizaţii. Modele de leadership 

  

Leadershipul orientat spre acţiune (Action-centred leadership model - ACL) 

 

Modelul de leadership dezvoltat de John Adair realizează o schiţă concisă a leadershipului şi 

managementului oricărei echipe, grup sau organizaţie. ACL este un model simplu, care se aplică 

uşor şi se poate adapta oricărei situaţii. Modelul este reprezentat grafic prin diagrama celor trei 

cercuri20, care ilustrează cele trei responsabilităţi primare ale liderului: 

 îndeplinirea sarcinii (task); 

 dezvoltarea echipei; 

 dezvoltarea indivizilor (individuals); 

O acţiune întreprinsă de lider referitoare la o componenţă a modelului va avea de asemenea un 

impact asupra celorlate două. Indeplinirea cu succes a sarcinii este esenţială pentru a menţine 

coeziunea echipei, ca de altfel şi pentru motivarea indivizilor pentru ca aceştia să depună efortul 

maxim la locul de muncă. Se poate afirma, deci, că cele trei elemente componente sunt 

interdependente, chiar şi în condiţiile în care fiecare îşi aduce propria contribuţie în conturarea 

rolului liderilor. 

Modelul ACL se pretează extrem de bine cerinţelor managementului modern. Liderii şi 

managerii de valoare ar trebui să stăpânească toate cele trei elemente ale modelului şi fie capabili să 

folosească fiecare dintre elemente în funcţie de situaţia dată.  Prin încorporarea unor elemente 

particulare, caracteristice unei anumite situaţii cu care managerul sau liderul se confruntă, modelul 

se poate plia şi aplica în orice circumstanţe, oferind o perspectivă nouă şi utilă.   

Responsabilitaţile liderului în raport cu îndeplinirea sarcinii: 

a. definirea sarcinii (identificarea scopului, obiectivelor şi directiei); 

b. identificarea resurselor necesare (resurse  umane, procese, sisteme şi instrumente; 

 ex.instrumente financiare, sisteme de telecomunicatii, IT ); 
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c. stabilirea unui plan de acţiune ; 

d. alocarea sarcinilor şi resuselor - (delegare); 

e. evaluarea calităţii şi tempo-ului de realizare a muncii; 

f. informarea membrilor echipei referitor la progresele realizate; 

g. evaluarea performanţelor colective şi individuale în raport cu planul; 

h. ajustarea planului; 

i. verificarea atingerii scopului. 

Responsabilitatile liderului în raport cu dezvoltarea echipei:  

a. stabileşte şi comunică standardele referitoare la performanţă şi comportament; 

b. se asigură că fiecare membru al echipei cunoaşte sarcinile proprii, dar şi pe cele ale 

coechipierilor; 

c. stabileşte modul de abordare a echipei; 

d. monitorizează şi menţine disciplina, spiritul etic, integritatea şi se concentrează asupra 

obiectivelor;  

e. anticipează şi soluţionează conflictele şi diferenţele de opinie;  

f. evaluează şi schimbă  componenţa echipei în funcţie de necesitaţi;  

g. sustine munca în echipă, cooperarea, spiritul de echipă şi asigură un moral ridicat;  

h. dezvoltă maturitatea şi capabilitatea colectivă/a grupului -  creşte progresiv libertatea de acţiune 

şi autoritatea echipei;  

i. încurajează echipa în vederea atingerii obiectivelor şi scopului – motivează grupul şi asigură 

sentimentul unui scop comun;  

j. creează roluri de leadership în interiorul grupului (de ex. pentru anumite proiecte, sau sub-

echipe);  

k. facilitează şi asigura o comunicare eficientă atât în interiorul grupului cât şi în ceea ce priveşte 

comunicarea grupului cu exteriorul;  

l. identifică şi rezolvă nevoile de training; 

m. asigură feedback grupului referitor la progresul realizat; se consulta cu membrii echipei, 

încurajeaza feedback-ul şi contribuţia acestora. 
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CONSILIEREA CARIEREI –O ABORDARE GLOBALĂ A INDIVIDULUI 
 

Prof Gales Zina Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petrosani 
 

Aptitudini şi atitudini profesionale  

 

                  Aptitudinile profesionale sunt acele însuşiri fizice şi psihice relativ stabile ale unei 

persoane care condiţionează randamentul într-o profesie. Acestea sunt componente dobândite ale 

personalităţii dezvoltându-se prin exersarea în activitate. Sunt factori importanţi în alegerea unei 

cariere / profesii, de aceea, consilierilor carierei le revine sarcina de a ajuta pe tineri să ajungă la o 

imagine realistă în ceea ce priveşte aptitudinile personale. În actul reorientării persoanei în carieră 

importante sunt deprinderile transferabile (componente ale aptitudinilor profesionale) care ajută 

persoana în noua muncă prin transferul vechilor deprinderi. Aptitudinile se împart în aptitudinea 

generală sau inteligenţa generală care ajută persoana să se descurce în orice situaţie, şi aptitudini 

specifice (fluiditate verbală, memoria, reprezentarea spaţială, dexteritatea manuală) care 

condiţionează reuşita în anumite categorii de activităţi.  

                   Atitudinea profesională este o dispoziţie sau orientare generală a persoanei spre 

activitate sau complexul de idei, motive şi cunoştinţe despre o anumită profesie care condiţionează 

modul de raportare a individului la o anumită profesie. Atitudinile sunt bipolare, pot fi pozitive sau 

negative, favorabile sau nefavorabile. În funcţie de imaginea pe care o are subiectul despre anumite 

profesii va demonstra atitudini pozitive sau negative pentru acestea. Reuşita profesională este 

condiţionată de existenţa unor atitudini pozitive.  

 

 Aria curriculară consiliere şi orientare este o componentă a Planului de învăţământ, introdusă în 

Curriculum-ul naţional din România începând cu anul 1998 pentru a oferi un program de educaţie 

pentru carieră elevilor din toate nivelurile de învăţământ. Se urmăreşte prin această arie curriculară 

pregătirea elevilor pentru o bună integrare socială şi profesională, dezvoltarea personală a acestora 

în consens cu interesele, aspiraţiile şi capacităţile proprii. Obiectivele educaţionale sunt: 

autocunoaşterea elevilor, informarea cu privire la oportunităţile de dezvoltare a carierei personale, 

dobândirea tehnicilor de muncă intelectuală, a tehnicilor de găsire a unui loc de muncă, rezolvarea 

problemelor de comunicare între elevi etc.  

           Carieră profesională  

                Cariera profesională reprezintă parcursul profesional format din ocupaţii succesive 

asumate de un individ în termenii aceleiaşi ocupaţii de bază. Pregătirea pentru carieră se face 
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obligatoriu pe căi formale (şcolarizare, formare continuă), dar şi informale (studiu individual, 

experienţă de muncă în alt domeniu sau pe altă poziţie ierarhică). Conceptul cu semnificaţie pentru 

zona profesională trebuie delimitat de cel peiorativ din expresia “a face carieră”.  

 

                 Consilierul carierei  

             Persoana calificată (prin studii superioare speciale) care asistă clienţii în managementul 

propriei cariere: oferă informaţii, acordă consultanţă, consiliere, orientare, evaluare şi sprijin pentru 

construirea şi dezvoltarea planului personalizat pentru carieră, prin activităţi de autocunoaştere, 

dezvoltare şi diversificare a strategiilor de învăţare, dezvoltarea abilităţilor de a face faţă tranziţiei 

de la mediul educaţional la piaţa muncii, autoevaluare şi luarea deciziilor, conştientizarea şanselor 

şi oportunităţilor de (re)integrare socio-profesională, instruire şi formare continuă sau 

complementară. 

Consilierul carierei îşi poate desfăşura activitatea în domeniul educaţional: a) la nivel 

preuniversitar (cabinete de asistenţă psihopedagogică / cabinete OSP); b) la nivel universitar 

(cabinetele de informare şi consiliere din universităţi), în cadrul oficiilor de forţă de muncă şi şomaj 

(consilier pentru îndrumare şi orientarea profesională), în instituţii private sau alte instituţii de stat 

de profil.  

                Grupurile ţintă vizate prin acest proces includ: elevi, studenţi, tineri, adulţi / şomeri, 

persoane defavorizate socio-cultural, persoane cu deficienţe etc. şi care întâmpină dificultăţi în 

luarea şi punerea în practică a deciziilor cu privire la opţiunile de viitor şi integrarea socio-

profesională.  

 

           Ocupaţie; funcţie; meserie; profesie  

    Ocupaţia este o activitate socialmente utilă care-i aduce beneficii sau constituie o sursă 

de existenţă pentru persoana care o exercită. Ocupaţia se exprimă prin funcţie sau meseria exercitată 

de o anumită persoană activă. Calificarea într-o ocupaţie se realizează (în general) la locul de 

muncă. Ocupaţiile pot fi clasificate pe baza unor criterii, precum: domeniul de activitate, nivelul de 

pregătire profesională, complexitatea sarcinilor de îndeplinit şi au ca elemente specifice: uneltele, 

instrumentele utilizate, spaţiul de lucru, durata muncii, condiţiile de salarizare.  

    Funcţia semnifică o activitate exercitată într-o anumită ierarhie funcţională (de conducere 

sau execuţie).  
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    Meseria reprezintă ansamblul de cunoştinţe şi deprinderi de activitate dobândite prin 

procesul de educaţie (iniţială sau continuă) şi formare practică, necesare exercitării anumitor 

servicii şi activităţi.  

 

                 Profesia reprezintă specializarea obţinută prin studii (în general de niveluri mai înalte). 

Profesia poate constitui: sursă de venituri, modalitate de a obţine satisfacţii, realizări, prestigiu 

social, formă de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare şi de identificare a unor 

modele de viaţă.  

 

            Piaţa muncii  

Piaţa muncii este „spaţiul” în care se dezvoltă raporturi între oferta şi cererea de muncă, se 

stabilesc condiţiile de angajare şi salarizare ale persoanelor apte de muncă, se realizează schimburi 

de informaţii cu privire la cererea şi oferta de forţă de muncă şi se evidenţiază oportunităţile 

profesionale pentru persoanele care doresc să găsească un loc de muncă sau să îl schimbe pe cel 

existent. Piaţa muncii impune adaptarea structurilor de formare profesională iniţială şi continuă la 

cerinţe angajatorilor, precum şi dezvoltarea resurselor umane prin policalificare şi recalificare.  

 

        Planificarea şi dezvoltarea carierei  

Planificarea carierei este procesul de identificare a paşilor care trebuie parcurşi pentru 

dezvoltarea carierei şi presupune stabilirea obiectivelor, acţiunilor care vor fi realizate, resurselor 

necesare (umane, financiare), termenelor, responsabilităţilor, rezultatelor concrete aşteptate, 

eliminarea obstacolelor. În cadrul unui program de consilierea carierei planificarea se desfăşoară 

după etapele de autocunoaştere şi explorare ocupaţională, educaţională.  
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MANAGEMENTUL STRESULUI 
 

Prof.Paraschiv Camelia –Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

Stresul este o reactie individuala si rezultatul interactiunii dintre exigentele mediului pe de o 

parte si resursele, capacitatile si posibilitatile individului pe de alta parte. La locul de munca stresul 

apare atunci cind exigentele profesionale depasesc resursele de care dispune individul. 

Sursele majore ale acestui tip de stres se impart in sapte categorii: 

– controlul – acest factor este cel mai stans legat de aparitia stresului. Exista studii care 

demonstreaza ca cei ce cred ca au o mare responsabilitate, dar o putere de decizie redusa la locul de 

munca, au un risc crescut pentru boli cardiovasculare si alte afectiuni in care stresul poate fi 

implicat; 

– competenta – teama de a nu se ridica la standardele cerute, de a nu avea o provocare suficienta sau 

insecuritatea locului de munca sunt factori declansatori importanti; 

– claritatea – neintelegerea indatoririlor, modul in care acestea se pot schimba sau care sunt 

obiectivele departamentului sau organizatiei pentru care lucreaza contribuie la stres; 

– comunicarea – atmosfera tensionata la locul de munca apare de multe ori ca urmare a lipsei de 

comunicare care treptat poate amplifica stresul. Incapacitatea de a isi exprima temerile, frustrarile 

sau alte emotii pot cauza stres; 

– sprijinul – lipsa sprijinului colegilor poate ingreuna rezolvarea unor probleme la locul de munca; 

– importanta – stresul poate apare si ca urmare a faptului ca unele persoane nu se simt implinite sau 

mandre de serviciul lor; 

– responsabilitati crescute – stresul poate apare si ca urmare a asumarii unor responsabilitati 

aditionale. 

Dintre cauzele care se regasesc in conditiile de munca se pot aminti: 

•  Microclimatul de la locul de munca: un microclimat cu prea multa umiditate, prea cald sau prea 

racoros, reprezinta un grad crescut de risc pentru aparitia stresului 

•  Poluarea aerului de la locul de munca: inhalarea noxelor influenteaza sanatatea fizica si psihica a 

organismului 

• Zgomotul prea puternic in mediul de munca scade concentarea si auzul 

•  Factori ce tin de utilajele utilizate si fluxul tehnologic: utilaje neadaptate din punct de vedere 

ergonomic, aglomerarea spatiilor, sarcini supradimensioante in raport cu timpul avut de lucru sau 

prea monotone care induc starea de oboseala, timp redus pentru refacerea capacitatii fizice si 
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psihice, absenta incaperilor destinate pentru repaus si odihna, lipsa pauzei de masa, utilizarea 

neeficienta a timpului de lucru, etc. 

• Comunicarea deficitara dintre superiori si angajati, comunicarea dificila intre angajati, 

necunoasterea cu exactitate a cerintelor postului, lipsa ocaziilor de crestere si promovare in cariera 

profesionala, lipsa motivarii angajatilor. 

• Neefectuarea controlului medical periodic, care ar ajuta la depistarea timpurie a simptomelor de 

stres, igiena personala deficitara, care duce la scaderea imunitatii oganismului si cresterea riscului 

pentru imbolnaviri. 

Dintre cauzele care se regasesc la nivel individual se pot aminti: 

• Gandurile irationale pe care le avem despre altii si care influenteaza ulterior comunicarea noastra 

• Lipsa unui control al emotiilor negative (de exemplu: furia) 

• Organizarea deficitara a timpului si activitatii in general 

• Lipsa solicitarii ajutorului atunci cand sarcinile de munca depasesc posibilitatile fizice si psihice 

• Practicarea unui stil de viata nesanatos, ceea ce duce la o vulnerabilitate a organismului la stres. 

La capitolul SIMPTOME FIZICE, putem aminti: cefalee  hipertensiune,  stare de oboseală, 

lipsa relaxării, palpitaţii, dificultăţi respiratorii, iritaţii ale pielii,  stare de leşin,  transpiraţie 

excesivă, 

 susceptibilitate la alergii,  creştere sau scădere rapidă în greutate, frecvente răceli, gripe sau alte 

infecţii minore 

Simptome pe plan intelectuale 

-dificultăţi în luarea deciziilor 

- tulburări de memorie 

- incapacitate de concentrare 

- tulburări ale somnului 

- stare de îngrijorare 

- lipsă de ordine în gândire 

-erori 

- intuiţie scăzută 

- persistenţa gândirii negative 

- gândire pe termen scurt mai mult decât pe termen lung 

- decizii pripite 

Simptome pe plan emotional 

- nervozitate şi iritabilitate 
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- anxietate, sentiment de insecuritate 

- proastă dispoziţie 

- sensibilitate mare la critici 

- mai multă suspiciune 

- deprimare 

- sentiment de încordare nervoasă 

- mai multă îngrijorare fără motiv 

- lipsa entuziasmului 

- lipsa simţului umorului 

- alienare 

- mai puţină satisfacţie în viaţă 

- lipsa motivaţiei 

-subestimare, pierderea încrederii în sine 

- lipsa satisfacţiei în muncă 

SCHIMBARI DE COMPORTAMENT 

- nelinişte, agitaţie 

- sociabilitate redusă 

- pierderea apetitului sau supraalimentare 

- insomnie 

- consum mai mare de alcool 

 consum mai mare de ţigarete 

- continuarea lucrului acasă 

- prea preocupat de problemele de serviciu pentru a se relaxa şi a se ocupa de propria persoană 

- tendinţa de a minţi pentru a acoperi greşelile 

- comportament necorespunzător (tendinţa de a se certa, abuzuri verbale etc.) 

- productivitate redusă 

- predispoziţie spre accidente de muncă 

- dificultăţi în vorbire ( bâlbâială, tremur al vocii) 

Managementul stresului este abilitatea individului de a face faţă presiunilor de zi cu zi. Prin 

managementul stresului se urmăreşte iniţial identificarea cauzelor acestor presiuni şi apoi 

reechilibrarea şi reducerea reacţiei prelungite a corpului la factorii interni sau externi cauzatori de 

stres, prin aplicarea unor tehnici specifice. 
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Programele de management al stresului, practicate cu success în multe organizaţii, implică 

tehnici prin care se urmăreşte instruirea personalului pentru a face faţă stresului. 

           Exerciţiul fizic, meditaţia, tehnicile de relaxare musculară, controlul reacţiilor fiziologice,  

însuşirea gândirii pozitive sunt deosebit de folositoare în atenuarea acţiunii factorilor de stres. 

 

 

 

PROFESORUL MANAGER ÎN ACTIVITATEA EDUCAȚIONALĂ 
 

Prof. Aspru Ioan  Colegiul National de Informatica “Carmen Sylva” Petroșani 
 

Profesorul ocupă un loc important în activitatea educaţională deoarece contribuie la 

formarea personalităţii elevilor, la conduita lor în societate, la formarea ca indivizi şi cetăţeni. 

Învăţământul  este domeniu prioritar al vieţii sociale, de care depinde formarea celui mai 

important factor al naţiunii – omul pregătit prin studii, forţă de muncă şi specialişti – nu se poate şi 

nici nu trebuie să-şi permită să aibă eşecuri. La baza acestei fundamentări stă ştiinţa conducerii 

învăţământului sau managementul educaţional. Funcţia de conducător al învăţământului este o 

profesie şi ca orice profesie, trebuie învăţată. 

Managementul educaţional, apare ca disciplină pedagogică interdisciplinară, care se bazează 

pe trei caracteristici: 

- conducere de sistem primar (abordare globală a tuturor elementelor educaţiei şi a aplicaţiilor 

specifice funcţiei conducerii, la diverse niveluri); 

- conducere de tip pilotaj (valorificarea optimă a resurselor pedagogice ale sistemului educaţiei, prin 

funcţiile manageriale: planificare – organizare,     orientare metodologică, de reglare – autoreglare); 

- conducere strategică (evoluţie inovatoare de perspectivă a sistemului la diferite niveluri de 

organizare). 

Profesorul împreună cu elevii, poate îmbina tipurile de decizii dacă dovedeşte flexibilitatea 

necesară faţă de proiectul iniţial şi a format la elevi deprinderile, capacităţile necesare într-un act 

decizional:  

-crează un climat adecvat, iniţiază, orientează, solicită, exemplifică, critică; 

-profesorul structurează, organizează forma şi conţinutul activităţii în clasă, modul de desfăşurare a 

activităților, dar poate şi delega responsabilităţi elevilor în rezolvarea unor decizii; 
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-profesorul caută împreună cu elevii soluţii adecvate și utilizează mai ales evaluarea pozitivă, 

răspunsurile negative fiind corectate în sens stimulativ; 

-profesorul provoacă interacţiunea, o structurează, o orientează, întăreşte comportamentele pozitive, 

asigură climatul de comunicare, participare, cooperare. 

Didactica modernă şi teoria educaţiei, militează pentru creşterea rolului elevilor în procesul 

propriilor lor formări, rolul conducător al profesorului în activitatea educaţională rămâne un fapt 

real. Schimbările înregistrate până acum sporesc rolul activ, formativ, de organizator şi conducător, 

al profesorului în activitatea de pregătire a tinerelor generaţii pentru muncă şi viaţă. 

Orice profesor este un inovator, un creator de modele, de metode şi procedee. O asemenea 

calitate îi pretinde profesorului imaginaţie, abilitate, inovaţie, nu numai în cadrul lecţiilor. Orice 

elev este un unicat şi fiecare cere un anumit tratament pentru a se realiza optima. A stabili 

condiţiile, tratamentul şi modalităţile prin care fiecare elev îşi poate pune în valoare mai bine 

disponibilităţile şi calităţile sale şi a obţine succese, înseamnă a descoperi specificul fiecăruia şi a şti 

să adaptezi tehnologia educaţiei acestor particularităţi. 

Contribuind la dezvoltarea personalității fiecărui elev, profesorul este preocupat să 

descopere direcţia optimă de dezvoltare a acestuia şi de stimulare a capacităţilor necesare împlinirii 

sale. Astfe, el devine  specialistul care acordă şi o calificată asistenţă psihopedagogică 

indispensabilă dezvoltării multilaterale a fiecărui elev. Ajutând fiecare elev să îşi aleagă tipul de 

studii şi apoi profesiunea care corespunde personalităţii sale, profesorul rezolvă problema orientării 

profesionale  şi pe aceea a integrării cu succes a absolvenţilor în viaţa profesională ulterioară. 

Evaluarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor legate de specialitatea pe care o predă 

profesorul, ca şi a abilităţilor, intereselor, atitudinilor şi trăsăturilor caracteriale ale elevilor, are o 

importanţă educativă deosebită. Elevii apreciază şi își clasifică profesorii după sistemul de evaluare 

al acestora, care trebuie să fie obiectiv pentru a spori valoarea ştiinţifică a întregii activităţi 

pedagogice. 

Pregătirea profesorului are un caracter sistematic şi organizat şi se realizează în 

învăţământul superior. Sistemul de pregătire al cadrelor didactice este determinat de obiectivele 

şcolii, de nivelul creşterii civilizaţiei materiale şi spirituale a întregii populaţii. Prin acest sistem se 

ţine seama de progresele ştiinţei şi tehnicii, de realizările obţinute în domeniul artei, de dezvoltarea 

societăţii, de nevoile prezente şi de perspectivele privind pregătirea viitorilor specialişti pentru 

diversele domenii de activitate. 

Cerinţele unui învăţământ modern în care vor lucra viitorii educatori capabili să modeleze 

profilul unei personalităţi sunt următoarele: 
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- trebuie se formeze şi să dezvolte independenţa, inovaţia şi creativitatea fiecărui individ pe măsura 

indisponibilităţilor sale; 

- profesorul pregătit pentru o şcoală modernă urmează să asigure formarea şi dezvoltarea unei 

atitudini corespunzătoare, receptivă, mobilă, flexibilă, complexă; 

- învăţământul modern trebuie să permită fiecărui elev, să-şi formeze şi să-şi cultive toate 

disponibilităţile, să contribuie la realizarea omului ca om, cultivându-i cele mai alese însuşiri 

spirituale; 

- un învăţământ de calitate trebuie să-i pregătească pe elevi pentru cooperare socială în activitatea 

productivă şi în viaţa extraprofesională; 

- educaţia pentru integrarea în profesiune și pentru viaţa de familie, trebuie să-şi găsească un loc 

important într-un învăţământ modern. 

Pornind de la importanţa învăţământului, de la specificul profesiunii şi de la 

responsabilitatea ce revine profesorului în asigurarea dezvoltării optime a personalităţii, 

concluzionăm faptul că  domeniul didactic ar trebui să beneficieze de cei mai buni candidaţi. 

În concluzie se recomandă următoarele: 

-profesorul trebuie să aibă un orizont cultural vast; 

-profesorul trebuie să fie bine pregătit în specialitate şi în psihopedagogie; 

-profesorul trebuie să-şi păstreze un rol conducător în activitatea didactică; 

- afecţiunea profesorului corelează pozitiv cu randamentul la învăţătură al elevilor; 

-profesorul trebuie să fie un model, nu numai un simplu tranzitator; 

-eficienţa muncii profesorului este determinată de stilul lui de lucru şi de competenţa sa 

profesională;  

-comunicarea directă cu elevii rămâne principala cale de influenţare a conduitei elevilor; 

-profesiunea didactică cere o autoperfecţionare continuă. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ioan Bontaș - Tratat de pedagogie, Editura All, București, 2007 

2. Sorin Cristea – Dicționar de pedagogie, Editura Litera, București, 2000 

3. Constantin Cucoș ș.a. – Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, 

Editura Polirom, București, 1998 
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FUNCȚIILE SECRETARIATULUI 
 

Secretar - Ing. Aspru Florentina - Colegiul Tehnic  “Dimitrie Leonida”Petroşani 
 

 

 Secretariatul reprezintă un nucleu de activități, atribuții și sarcini individuale complexe. 

Activitatea de secretariat presupune un complex de activități și tehnici de lucru specifice.  

 Din punct de vedere istoric meseria de secretar a aparținut bărbaților până la începutul 

secolului XX. În epoca contemporană funcțiile de secretar sunt ocupate în proporție de 95% de 

femei, în special în țările Europei Occidentale. 

  Activitatea de secretariat se exercită în toate sistemele economico-sociale, indiferent de 

domeniul de activitate. În echipa manager-secretară o sarcină unică este finalizată prin contribuția 

celor două persoane: managerul concepe un document, secretarul preia toate operațiunile ce țin de 

redactarea sau distribuirea informațiilor prelucrate.  

 Un secretar bine organizat și competent potențează munca managerului prin mai multe 

elemente: 

- degrevează managerul de o serie de acțiuni de rutină 

- creează condițiile preliminare pentru realizarea de către manager a unor contacte eficiente cu 

persoane din interiorul și exteriorul unității 

- asigură vehicularea corespunzătoare a informațiilor la nivelul conducerii 

- contribuie la organizarea activității managerilor  

 

Aceste elemente stau la baza principalelor funcții ce revin secretariatului: 

I. Funcția de tratare a informațiilor 

Noțiunea de informație în activitățile administrative nu trebuie confundată cu cea de 

informație științifică, care constituie baza unei cercetări. Valorificare informației se face în 

următoarele etape succesive: 

- culegerea informației 

- prelucrarea informației 

- stocarea informației 

Noțiunea de corespondență include forma scrisă pe care o iau relațiile dintre două sau mai 

multe persoane. Documentele scrise sunt utilizate în proporție ridicată pentru comunicarea cu 

persoanele din interiorul sau din afara unității. Factorii care stau la baza acestei forme de 

comunicare se justifică astfel: 

- expeditorul și destinatarul au în față texte identice 
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- constituie o bază de înregistrări contabile 

- consemnarea scriptică a unei activități cu elemente de autenticitate (semnătură și 

ștampilă) au valoare juridică 

- elaborarea scrisă oferă un timp mai mare de gândire și structurare a ideilor 

II. Funcția de documentare 

A documenta înseamnă a depista, a colecționa, conserva și pune la dispoziția consumatorilor 

de informații surse de cunoștințe dobândite anterior asupra problemei. Această definiție cuprinde 

activitatea de documentare în sensul general. Termenii ”informare” și ”documentare” tind spre 

sinonimie, ambii presupunând un fapt de cunoaștere. Informația presupune un fapt de cunoaștere, 

care poate fi emis sau recepționat sub formă materializată sau nematerializată,, iar documentarea 

presupune numai forma materializată. Între cele două forme de cunoaștere există nu numai 

deosebiri de natură, ci și de valoare. 

 

III. Funcția de ”filtru” și legătură în contactele conducerii 

Solicitările de contacte directe sau telefonice fragmentează munca individuală a managerului 

și îl sustrag de la sarcinile importante influențând negativ calitatea rezultatelor. Timpul managerului 

este permanent invadat de șefi, subordonați și colaboratori. Secretariatul poate interveni în 

degrevarea timpului managerului prin exercitarea funcției de legătură și filtru atât în comunicările 

telefonice, cât și în solicitările de contacte directe. Filtrarea convorbirilor telefonice și a solicitărilor 

de contacte directe este una dintre sarcinile cele mai complexe. Rezolvarea pozitivă a situațiilor 

depinde de împuternicirea pe care conducătorul o acordă secretariatului, dar și de abilitatea 

secretarului de a transforma aceste înțelegeri în principii și tehnici, fără a intra în conflict cu 

solicitanții. 

 

      IV.Funcția de asistare directă a managerului 

 Presupune participarea secretarei la o serie de întâlniri oficiale ale managerului, programarea 

acțiunilor și urmărirea realizării lor la termen. 

 

  V.Funcția de reprezentare 

          Se exercită în mod special în relațiile interpersonale ale managerului cu personalul sau cu 

mediul extern. În aceste condiții domeniile de competență ale secretariatului au evoluat spre o altă 

coordonată, aceea a competențelor sociale. Situațiile oficiale specifice, în care secretarul își exercită 
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funcția de reprezentare sunt: primirea vizitatorilor, audiențele, relațiile cu reprezentanții presei, 

negocierile. 

 Dincolo de relațiile ierarhice cu șeful direct, solicitările secretariatului sunt de la simple 

informații sau eliberări de înscrisuri, până la situații complexe de comunicare oficială în absența 

managerului. 

 

Bibliografie: 

1. ”Secretar, stenodactilograf, operator birotică” Suport de curs, Popescu Manuela 

2.  www.google.ro 

 

 

 

 

 

TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN PREDAREA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 
 

Prof. Boboc Irina - Colegiul Economic ”HERMES” Petroșani 
 

Pornind de la cuvintele cheie în reforma învăţământului: „descongestionare, flexibilitate, 

umanizare, personalizare, nevoi reale de formare şi învăţare, gândire creativă şi critică, rezolvări 

situaţii, cooperare”, sarcina fundamentală a şcolii româneşti este formarea acelui tânăr care se poate 

adapta activ şi eficient la realităţile societăţii noastre. „Societatea viitorului va fi o societate a 

cunoaşterii” şi omul trebuie să-şi formeze acele capacităţi care să-l ajute să-şi învingă dificultăţile. 

Ţinând seama de aceste cerinţe, este bine ca în perioada şcolarităţii să fie selectate şi utilizate acele 

metode şi procedee care conduc la accentuarea caracterului formativ, activ şi conştient al dobândirii 

cunoştinţelor. 

Îmbinarea metodelor, procedeelor şi mijloacelor tradiţionale cu cele moderne, imprimarea 

unui caracter activ metodelor de învăţare este cea mai sigură cale pentru realizarea modernizării 

învăţământului. 

Elaborarea strategiilor didactice se referă la alegerea mijloacelor de instruire, la combinaţiile 

de metode, materiale şi mijloace didactice care îi oferă elevului ocazii de realizare eficientă a unor 

sarcini de învăţare: „elaborarea de strategii didactice are ca rezultat imaginea şi scrierea în detaliu a 

scenariului activităţii care urmează să fie desfăşurate”. 

Folosirea metodelor active trebuie să asigure îmbinarea muncii independente a elevilor cu 

activitatea colectivă. 
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Metodele de învăţământ sunt un sistem de acţiuni care antrenează elevii în acţiunea de a 

învăţa. Analizând fiecare metodă didactică şi având în vedere numărul mare de metode noi, 

profesorul trebuie să selecteze acele metode, procedee şi mijloace didactice care solicită 

participarea activă a elevilor şi care determină o învăţare completă în clasă. 

Strategia selectată de profesor şi având ca scop realizarea unui obiectiv dat pune pe elev să 

înveţe „făcând ceea ce verbul de acţiune din acel obiectiv defineşte”. Aici intervine creativitatea 

profesorului şi competenţa sa profesională. 

Selectarea metodelor didactice care să ducă la activizarea elevilor în procesul de predare – 

învăţare – evaluare nu înseamnă renunţarea la metodele tradiţionale. Este însă nevoie de o 

diminuare a metodelor expozitive, iar atunci când lecţia permite, acestora li se poate imprima un 

caracter activ. 

Metoda modernă este aceea care duce la promovarea originalităţii şi creativităţii, la 

cultivarea însuşirilor fundamentale ale omului contemporan: aptitudini intelectuale, gândire 

creatoare, spirit critic, atitudine exploratoare, etc. valoarea unei metode este dată de felul în care 

este folosită pentru a realiza obiectivele propuse. 

Astăzi, când mijloacele audio – vizuale câştigă tot mai mult teren, există tendinţa de a 

renunţa la metodele tradiţionale. Nu trebuie să renunţăm definitiv la ele, ci să le optimizăm, să le 

punem de acord cu noile cerinţe care stau în faţa studiului literaturii române. De fapt, se poate 

observa că unele metode moderne reprezintă revitalizarea vechilor metode. Optimizarea se poate 

face prin transformarea monologului în dialog, prin folosirea exerciţiilor de muncă independentă. 

Astfel, profesorul dirijează elevul spre descoperire, îl ajută să dobândească priceperi şi deprinderi 

de studiu individual. 

Învăţământul modern optează pentru o metodologie diversă şi flexibilă, capabilă să 

îndeplinească multiplele sarcini de învăţare prin folosirea diverselor procedee de lucru: „Fiecare 

metodă este doar o posibilitate între alte posibilităţi de predare, învăţare şi dobândire de priceperi şi 

deprinderi”. 

Experienţa proprie ne-a demonstrat că metodele active de învăţare au randament dacă 

profesorul e capabil să-şi iniţieze elevii în arta descoperirii, stimulându-le căutarea, reflecţia 

personală, creaţia. Numai în măsura în care ele răspund interesului şi curiozităţii elevului putem 

vorbi de eficienţă. 

Nicio clipă nu trebuie să pierdem din vedere că elevul ne stimează pentru ceea ce suntem, 

pentru ceea ce ştim şi pentru ceea ce facem. Ideile noi care promovează educaţia ca acţiune şi, 

implicit, metodele active, „mult mai greu de folosit decât metodele respective curente”, „nu vor 
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pătrunde niciodată în şcoală dacă  profesorii nu şi le însuşesc până la a le traduce în realizări 

originale” încetând să mai fie simpli transmiţători şi devenind organizatori ai experienţei de viaţă şi 

ai activităţii elevilor, cooperatori ai acestora în cercetarea şi descoperirea adevărului.  

Diversificând şi perfecţionând metodele şi mijloacele de predare – învăţare a disciplinei 

limba şi literatura română obţinem rezultatele preconizate prin stabilirea obiectivelor didactice, 

activizăm elevii, le dezvoltăm gândirea logică şi creativă, le menţinem viu interesul pentru 

dobândirea unor cunoştinţe de care vor avea nevoie în viaţă, în societate.  

Tocmai de aceea considerăm că este bine ca, alături de metodele de predare – învăţare 

(problematizarea, învăţarea prin descoperire, folosirea testelor grilă) să se folosească şi metode 

tradiţionale (explicaţia, demonstraţia, exerciţiul), care rămân în continuare eficiente în procesul 

instructiv-educativ. 

În stabilirea raportului între clasic şi modern, atât în investigarea lecţiei, cât şi în cooperarea 

cu colectivele de elevi, pornim de la ideea că între vechi şi nou, clasic şi modern nu există o 

opoziţie şi că aceasta ar fi o falsă dilemă. Ele convieţuiesc într-o sinteză nedisociabilă, metodele 

clasice tradiţionale fiind organic corelate cu cele noi, moderne, în interiorul cărora se manifestă 

permanent tendinţa de renunţare la ceea ce devine, cu timpul, învechit, depăşit, pe de o parte, şi de 

adoptare şi adaptare a unor formule noi, cu şanse de generalizare prin confirmarea şi verificarea 

eficienţei lor în practică, pe de altă parte. 

Nu se poate vorbi, deci, de un spirit integral modern fără nici o participare, sub o formă 

oarecare, o tradiţie, a vechiului. Căci nicio inovaţie  nu e integral inovaţie, de unde şi dificultatea de 

a stabili criteriile tehnice de diferenţiere. 

În acest context se impune o reconsiderare a metodei tradiţionale, clasice, pentru a spori 

randamentul ei, accentul trecând de la expunerea şi explicaţia profesorului excatedra la organizarea 

activităţii elevilor în ora de curs, la organizarea acestora într-o participare vie, conştientă, ducând la 

dezvoltarea creativităţii gândirii lor, la însuşirea celor mai bune metode pe care le vor folosi în 

practica învăţării. 

O adevărată lecţie modernă de limbă şi literatură română în şcoală, indiferent de clasa la 

care se predă sau de metoda de lucru cu elevii, trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: 

 Să fie asigurat un conţinut riguros ştiinţific; 

 Lecţia să se desfăşoare cu ajutorul unor tehnici active; 

 Să angajeze total pe elevi la ora de curs în soluţionarea problemelor puse în discuţie; 

 Să influenţeze, prin mijlocirea artei cuvântului, conştiinţa elevilor, să contribuie la educaţia 

lor în spirit creativ. 
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Modernizarea presupune o înnoire de substanţă şi nu numai în tehnicile de lucru. Trebuie să 

urmărim, în primul rând, ce se petrece în mintea elevilor la ora de curs şi nu numai schimbările 

exterioare în relaţia profesor – elev. 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 
 

Prof. HAMZ ANCA MIHAELA –Liceul Teoretic ,, Mircea Eliade” Lupeni 
 

Abandonul şcolar constă în încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, 

indiferent de nivelul la care s-a ajuns. Rata abandonului şcolar se stabileşte ca raport între numărul 

elevilor înscrişi şi numărul absolvenţilor. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar 

reprezintă un indicator al eficienţei sistemului şcolar: cu cât indicele de abandon este mai mare, cu 

atât sistemul şcolar respectiv este mai ineficient. Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt:  

a) Cauze de ordin economic – în general, rata abandonului la nivelul şcolarităţii primare este 

mai scăzută în ţările cu un venit mare pe cap de locuitor. Copiii care trăiesc în familii sărace au 

şanse mai mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară completă.  

b) Cauze de ordin sociocultural sau religios. În această categorie se includ indicatorii de 

putere şi status social: apartenenţa la clasa socială, apartenenţa etnică, rasială, sexul, mediul 

urban/rural. S-a demonstrat că diferite grupuri dezavantajate social sunt discriminate atât în cadrul 

sistemului şcolar, cât şi pe piaţa muncii. 

 c) Cauze de ordin psihologic, referitoare la reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului 

şcolar şi a conflictelor cu autorităţile şcolare.  
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d) Cauze de ordin pedagogic care vizează calitatea vieţii şcolare, pertinenţa conţinuturilor în 

raport cu trebuinţele de învăţare ale elevilor, relevanţa metodelor şi stilurilor didactice ale 

profesorilor pentru stilurile cognitive ale elevilor, deschiderea şcolii faţă de problemele comunităţii. 

Indiferent de tipul de devianţă şcolară, elevii au o motivaţie anume pentru a alege un tip de 

comportament care contravine normelor sociale: constituie fie o formă de protest faţă de un sistem 

coercitiv, fie o dorinţă de a ieşi dintr-un tipar sau de a se apropia de indivizi care sunt devianţi, dar, 

pe de altă parte, sunt valorizaţi de grupul formal sau informal.  

INTERVENŢIA ÎN PROBLEMATICA ABSENTEISMULUI / ABANDONULUI 

ŞCOLAR Succesul oricarei interventii in problematica abandonului scolar este conditionat de o 

abordare holista a acestuia dar si a multitudinii de fenomene care intra in categoria elementelor ce 

predispun pentru abandon(frecventa scolara redusa, esecul scolar, subrealizarea scolara, dificultatile 

de integrare, dificultatile de natura sociala, emotionala, comportamentala etc). PREMISE 

  -Exista anumite categorii vulnerabile si orice abordare din perspectiva incluziunii trebuie 

sa se bazeze pe o abordare holistă a fenomenului.  

 -Există în sistemele de invăţămant îngrijorări privind diferite fenomene a căror incidenţă 

este in crestere:  

 -Elevi excluşi (cei care sunt “ai nimănui”, de care nimeni nu doreşte să se ocupe, să îi aiba 

în propria clasă, în şcoala sa ) 

  -Parinţi care au disfuncţionalităţi în asumarea rolurilor parentale  

 -Creşterea numărului de elevi al căror comportament este modificat de consumul de 

droguri, dificultăţi de natură emoţională, ADHD etc.  

 -Efectele pe care locaţia şcolilor îl are asupra fenomenului abandonului (În primul rănd 

faptul că îi împiedică pe elevi să aibă acces la o educaţie adaptată nevoilor  

INTERVENŢIA TREBUIE SĂ SE CENTREZE PE: 

  EVALUAREA NEVOILOR - din această perspectivă rolul consilierului şcolar este acela 

de a realize studii şi cercetări care să identifice nevoile elevilor , atat din perspectriva adaptării la 

cerinţele şcolii cît şi al opiniilor şi atitudinilor faţă de comportamentele de evaziune/devianţă 

şcolară. Intervenţia ar trebui să vizeze şi identificarea copiilor care se află în situaţie de risc de 

abandon ;  
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SUPORT EDUCAŢIONAL - Intervenţia consilierului ar trebui bazată pe suportul oferit 

cadrelor didactice pentru a realiza planuri de intervenţie personalizate , programe de sprijin 

educaţional şi de remediere, ore de pregătire suplimentară etc.  

IDENTIFICAREA SCOPURILOR PERSONALE - realizată prin consiliere individuală şi 

de grup, participări la ore de dirigenţie pe teme privind orientarea în carieră, susţinerea motivaţiei , 

autocunoaştere şi dezvoltare personală, dezvoltare de abilităţi sociale;  

IMPLICAREA PARINTILOR SI A ALTOR ADULTI SEMNIFICATIVI DIN 

COMUNITATE- rolul consilierului fiind acela de a acţiona pentru consilierea părinţilor, activităţi 

de educaţie parental dar şi acţionarea ca o interfaţă pentru identificarea şi mobilizarea reţelei de 

suport. Intervenţia presupune colaborarea cu învăţătorul, dirigintele dar şi cu asistenţii sociali şi 

mediatorii şcolari;  

COORDONAREA INTERVENŢIEI ACORDATE DE ALTE ORGANIZAŢII/AGENŢII- 

prin contactarea şi colaborarea asistenţilor sociali, ai Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Drepturilor Copilului, ONG-uri, IPJ, CEPCA, Agenţia de Combatere a Traficului de Persoane, 

medici etc.  

REALIZAREA DE OFERTE DE ÎNVĂŢARE EXTRAŞCOLARĂ ŞI REALIZAREA DE 

PROGRAME DE TIP “SCOALA DE VARĂ”/ ŞCOALA ALTFEL- consilierul colaborînd cu 

ceilalţi profesori, cu diriginţii, învăţătorii  

PROGRAME DE ADVOCANCY, MONITORIZARE ŞI DE FALLOW-UP - ce vizează 

monitorizarea factorilor de risc a elevilor influenţaţi de aceştia, campanii media şi comunitare pe 

această problematic, activităţi de training pentru cadrele didactice pentru a le sensibiliza şi creşte 

competenţele de intervenţie ale acestora, monitorizarea elevilor după finalizarea procesului de 

consiliere individuală. 

 PROBLEMELE TIPICE ALE FAMILIILOR care antrenează adoptarea de 

comportamente de devianţă şcolară:  

 Vagabondaj/ familii sarace/ copii ai strazii/ familii fără adăpost.  

 Neglijare şi abuz(fizic, psihologic, sexual)  

 Probleme de sănătate  

 Abuz de substanţe  

 Violenţă domestică  

 Nesatisfacerea nevoilor de bază(hrană, nevoi afective, de securitate etc.)  

 Apartenenţa la un grup dezavantajat  
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Progamele de intervenţie trebuie să se centreze pe oferirea de servicii integrate care să 

asigure un management de caz eficient. managementul cazului trebuie centrat pe acordarea de 

servicii care să înlăture toate barierele care pot să impiedice dezvoltarea armonioasă, “creşterea” 

persoanei din punct de vedere academic, vocaţional, social; scopul iniţiativelor este de a creşte 

performanţa copilului şi de a ajuta familiile să treacă de la sarăcie la un venit de subzistenţă . 

 

 

 

CONSILIEREA ELEVILOR CU TULBURĂRI DE COMPORTAMENT  
 

Prof. Cirlioru Cosmin Ionuț Csei  Suceava 
 

1.  Deviația comportamentală și tulburarea de comportament 

Comportamentul reprezintă totalitatea faptelor, actelor, reacţiilor (motorii, verbale, 

emoţionale), prin care o persoană răspunde solicitărilor lumii exterioare. Comportamentul transpune 

în fapte idei, gânduri, credinţe, convingeri. Orice comportament este determinat de anumite motive 

(care energizează şi dinamizează organismul), este îndreptat spre realizarea unor scopuri (ca modele 

mentale care prefigurează şi orientează anticipativ actele şi faptele cuiva) şi reprezintă expresia unor 

atitudini ale persoanei. 

Esenţială este relaţia atitudine-comportament. Atitudinea este comportament virtual, iar 

comportamentul este manifestarea faptică, re(acţională) a unor atitudini. 

Comportamentul este modelat social, se supune unor norme şi reguli de convieţuire socială.  

Normele de convieţuire socială reglementează şi ierarhizează valoric comportamentele 

oamenilor invitându-i să le respecte şi prescriindu-le anumite modele de conduită. "A te supune 

normei - notează A. Neculau - înseamnă a te supune examenului public, a răspunde aşteptărilor pe 

care societatea şi le formulează" (Neculau, 1987, p. 183). 

În procesul socializării, orice societate transmite membrilor săi un anumit model normativ şi 

cultural. 

Ca rezultat al socializării şi educaţiei individul tinde să se supună normelor şi valorilor 

grupului pe care, treptat, le asimilează şi le consideră binevenite, necesare, benefice pentru viaţa sa, 

sau dimpotrivă, le contestă, le critică, nu se supune acestora. La rândul ei societatea apreciază 
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comportamentul membrilor săi după anumite etaloane, aşteptând ca ei să se comporte predictibil, în 

conformitate cu anumite modele culturale. 

Manifestările comportamentale conforme unor norme sociale şi culturale prescrise şi în 

concordanţă cu aşteptările grupului sunt considerate dezirabile. La polul opus, nonconformitatea cu 

astfel de norme conduce la devianţă comportamentală care poate fi definită ca "lipsă de adeziune la 

modelul normativ şi axiologic al grupului, manifestată printr-un comportament atipic care încalcă 

prescripţiile normative şi violează cerinţele instituţionale" (Rădulescu, S. M., Piticariu, M., 1989, p. 

9). 

Comportamentul deviant este indezirabil social, nedorit de societate şi sancţionat de 

membrii ei. Există o mare varietate de comportamente deviante, de la comportamentul excentric 

caracterizat prin "gesturi insolite, vestimentaţie aparte şi dezordine comportamentală, până la 

comportamentele disfuncţionale sau aberante, înscrise în aria delicvenţei, a tulburărilor psihice, a 

subculturilor şi contaculturilor deviante sau marginale" (Rădulescu, S. M., Piticariu, M., 1989, p. 9-

10). 

Comportamentul deviant poate fi înţeles fie ca expresie a "incapacităţii funcţionale a 

individului datorită unor deviaţii fiziologice sau anormalităţii psihice … fie ca rezultat al unui 

comportament perfect normal, dar incompatibil cu standardele de normalitate ale grupului" 

(ibidem). 

Devianţa comportamentală este un "fenomen sociologic" (Rădulescu, S. M., Piticariu, M., 

1989), în vreme ce tulburarea de comportament este un fenomen psihic determinat de cauze biogene 

şi psihogene cu extensie spre psiho-social. 

Tulburările de comportament sunt expresia unor deficienţe ale căror cauze sunt greu de 

precizat. 

Orientările de factură biologică accentuează rolul factorilor genetici (anomalii, deficienţe 

anatomo-fiziologice), cele de factură psihologică susţin că tulburările comportamentale sunt 

expresia unor deficienţe şi disfuncţionalităţi ce ţin de patalogia psihicului, în vreme ce orientările 

psihosociologice apreciază că socializarea induce individului, încă din perioada copilăriei, în 

anumite circumstanţe, comportamente indezirabile, şi chiar deviante. 

Ceea ce este de remarcat este faptul că tulburările de comportament au o etiologie diversă şi 

se manifestă ca inabilităţi ale individului de a se adapta unor solicitări.    

2. Hiperactivitatea cu deficit de atenție 
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Hiperactivitatea cu deficit de atenţie (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) 

este o tulburare de comportament caracterizată prin cel puţin trei elemente: a) hiperactivitatea; b) 

impulsivitatea; c) deficitul de atenţie. 

Hiperactivitatea este caracteristică persoanelor dinamice, neliniştite, aflate într-o 

permanentă agitaţie. Copiii hiperactivi:  

- se foiesc permanent, dau din mâini şi/sau din picioare, când stau pe scaun; 

- de deplasează prin clasă, stăpânindu-şi cu greu impulsurile spre mişcare; 

- aleargă, se caţără, preferă jocurile de mişcare; 

- se lovesc de obiecte şi, adesea, le dărămâ; 

- nu acordă atenţie/importanţă detaliilor; 

- se apucă de mai multe lucruri deodată; 

- pierd/uită obiectele personale în diverse împrejurări; 

- rareori urmează complet prescripţiile unor reguli, instrucţiuni etc. 

Impulsivitatea este acea manifestare comportamentală caracteristică persoanelor care:  

- au capacitate slabă de a-şi ajuta reacţiile imediate la anumiţi stimuli; 

- fac comentarii inadecvate situaţional; 

- îşi stăpânesc cu greu pornirile; 

- îi lovesc pe ceilalţi şi le iau lucrurile (jucării, obiecte personale, etc); 

- au un autocontrol comportamental scăzut. 

Deficitul de atenţie este întâlnit la copii care: 

- au dificultăţi în a se concentra asupra unui lucru sau asupra unei probleme; 

- se plictisesc repede şi întrerup activitatea la puţin timp după ce au început-o; 

- finalizarea unei sarcini este realizată cu dificultate. 

Aşadar, persoanele cu ADHD au dificultăţi în ceea ce priveşte autoreglarea nivelului de 

activism, autocontrolul impulsurilor, concentrarea şi menţinerea atenţiei focalizată pe o anumită 

sarcină. Sindromul ADHD este o tulburare specifică de comportament cu o incidenţă medie de 3-5 

% la copii, mai crescută în rândul băieţilor decât la fete. 

Tulburarea debutează în 50 % din cazuri înainte de vârsta de 4 ani, dar, de cele mai multe 

ori, nu este recunoscută şi diagnosticată ca atare decât odată cu începerea şcolii. 

O treime dintre copiii cu ADHD prezintă simptome specifice şi la vârsta adultă, simptomele 

reziduale ale tulburării fiind mai evidente la femei decât la bărbaţi. 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

420 

 

 Unii autori (Barkley, 1991) însă estimează că 15-50 % dintre copiii hiperactivi, ajunşi la 

vârsta adultă, înregistrează o scădere a simptomelor sau, în orice caz, manifestările la 

comportamentale nu mai sunt dezadaptative. 

Diagnosticul ADHD  

Potrivit Asociaţiei Americane de Psihiatrie, un copil este diagnosticat ca având sindromul 

ADHD, dacă înainte de vârsta de 7 ani prezintă cel puţin opt din următoarele simptome (apud. 

D.S.M. IV, 1994): 

1) manifestă o agitaţie psihomotorie pronunţată (dă din mâini, din picioare, se foieşte când 

stă pe scaun); 

2) cu greu poate rămâne aşezat atunci când i se cere acest lucru; 

3) atenţia îi este distrată uşor de stimuli externi; 

4) are dificultăţi în a-şi aştepta rândul în activităţile de joc desfăşurate în grup; 

5) adesea dă răspunsuri la întrebări înaintea formulării complete a acestora; 

6) are dificultăţi în a urma instrucţiunile altora; 

7) nu-şi poate menţine atenţia concentrată asupra unei activităţi (de joc, de efectuare a 

temelor etc); 

8) trece de la o activitate la alta, neterminându-le pe nici una; 

9) are dificultăţi în privinţa autocontrolului comportamental (nu se poate juca în linişte); 

10) adesea, vorbeşte excesiv de mult; 

11) frecvent îi întrerupe din activitate şi/sau îi deranjează pe alţii; 

12) nu este capabil să asculte până la capăt, ceea ce i se spune; 

13)îşi pierde lucrurile personale (creioane, cărţi, jucării, obiecte de îmbrăcăminte etc); 

14) adesea, se angajează în activităţi cu un grad ridicat de periculozitate fără a lua în 

consideraţie consecinţele posibile (exp. aleargă pe stradă fără a fi atent). 

 

Modalităţi de intervenţie ameliorativă 

 Intervenţia în cazul persoanelor cu ADHD îmbracă mai multe forme: 

a) intervenţia medicală; 

b) intervenţia psihologică; 

c) consilierea psihopedagogică. 

 Intervenţia medicală presupune prescrierea unor medicamente menite a reduce 

hiperactivitatea, hiperkinetismul şi starea de agitaţie şi nelinişte. Medicamentele asigură o reducere 
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temporară a simptomatologie, dar nu au efecte pe termen lung. Pe de altă parte, utilizarea 

medicamentelor are efecte secundare cum ar fi: 

- scăderea în greutate; 

- diminuarea apetitului; 

- încetinirea temporară a creşterii; 

- însomnii, etc. 

Intervenţia medicală nu conduce la rezolvarea problemelor de comportament pentru că, în 

esenţă, comportamentul este determinat de factori psihoindividuali şi psihosociali şi doar în rare 

cazuri de cauze strict biologice, genetice. 

Intervenţia psihologică constă în psihoterapii specifice focalizate pe abilitarea persoanelor 

cu ADHD cu strategii de autocontrol comportamental. Psihoterapiile de factură cognitiv-

comportamentală şi cele de tip experenţial sunt cele mai eficiente în astfel de cazuri. 

Consilierea psihopedagogică este modalitatea cea mai indicată în "tratarea" persoanelor cu 

ADHD. Ea constă în utilizarea unor tehnici specifice prin care clienţii sunt ajutaţi să înveţe cum să 

rezolve problemele cu care se confruntă. 

Ca şi în cazul altor tulburări şi disfuncţii comportamentale, copiii cu ADHD, trebuie ajutaţi 

şi sprijiniţi să înveţe să-şi adapteze manifestările comportamentale la cerinţele situaţionale concrete 

respectând regulile şi normele unui comportament dezirabil, eficient şi generator de satisfacţii. 

Activităţile de consiliere psihopedagogică desfăşurate cu copiii cu ADHD, cu părinţii 

acestora, cu educatorii/profesorii, separat sau împreună, sunt menite să-i ajute să-şi schimbe 

comportamentul, diminuându-şi activismul, impulsivitatea şi deficitul de atenţie şi, în consecinţă, 

adaptându-se, în mai mare măsură, la cerinţele sociale. 

3. Elevii cu comportament inadecvat care deranjează lecțiile 

Sunt elevi care din diverse motive şi sub diverse pretexte au un comportament inadecvat în 

timpul lecţiilor şi a altor activităţi didactice. Uneori se ajunge la confruntări între profesor şi aceşti 

elevi care împietează bună desfăşurare a activităţilor didactice. În astfel de situaţii profesorul poate 

proceda în două feluri: a) evitând confruntarea; b) confruntându-se cu elevii cu comportament 

disruptiv. 

În general, este bine ca profesorii să ştie să evite confruntările cu elevii, când acest lucru este 

posibil. Mai exact, profesorii trebuie să procedeze în aşa fel încât să nu ajungă în situaţia de a se 

confrunta cu elevii al căror comportament este inadecvat, în timpul activităţilor didactice. Există 

evenimente pe care profesorul nu le poate controla (exp. suplinirea unui coleg) şi care pot genera 

confruntări între el şi anumiţi elevi cu probleme comportamentale. 
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Există însă şi situaţii când nu se poate evita confruntarea şi, în anumite circumstanţe, 

confruntarea poate avea chiar consencinţe benefice. Profesorul este acela care decide dacă este 

binevenită confruntarea cu elevii şi în ce mod se va desfăşura acesta. Dacă profesorul este convins 

de necesitatea confruntării atunci el trebuie să se asigure că este stăpân pe situaţie şi că este în stare 

să o gestioneze adecvat. 

Unii profesori, din lipsă de experienţă, intră în conficte cu elevii pe care nu ştiu să le 

gestioneze adecvat. 

Tipuri de elevi cu comportament neadecvat 

Încercând o tipologie a elevilor cu comportamente neadecvate în timpul lecţiilor putem 

identifica următoarele categorii: 

a) elevi cu dificultăţi emoţionale; 

b) elevi care îşi asumă roluri în conformitate aşteptărilor clasei; 

c) elevi nepopulari. 

 

Elevii cu dificultăţi emoţionale 

 

Sunt elevi care au avut experienţe neplăcute (în familie, în grupul de covârstnici etc) care i-

au afectat şi care, datorită acestora, se comportă inadecvat. Unii dintre aceşti copii au o stimă de 

sine redusă deoarece nu au fost doriţi şi nu sunt iubiţi de părinţi. Ei au o imagine de sine negativă şi 

comportamentul lor este expresia acestei stări de lucruri. Alţi elevi sunt aproape imuni la pedepse 

deoarece, fiind expuşi la acestea, au devenit indiferenţi. Ei încearcă să "atragă atenţia" profesorilor 

prin comportamentul lor disruptiv. Când problemele afective ale elevilor sunt mai severe, aceştia au 

un comportament pe măsură, motivat de dorinţa de răzbunare. În comportamentul lor transpar 

acţiuni şi atitudini care ilustrează problemele familiale şi personale pe care le au. Când ar trebui să 

fie atenţi şi să participe efectiv la activităţile didactice, aceşti copii par "duşi cu gândul departe", 

sau, în anumite împrejurări, au reacţii disproporţionate, neconforme cu situaţia în care se află. Unii 

dintre aceştia nu pot obţine atenţia profesorului prin rezultate şi performanţe şcolare şi atunci recurg 

la comportamente prin care să atragă atenţia profesorilor şi a colegilor asupra lor. 

Nu toţi elevii cu probleme cu probleme emoţionale au comportamente neadecvate, dar mulţi 

dintre ei doresc să "iasă în evidenţă" prin astfel de comportamente. 

 

Elevii care îşi asumă roluri în conformitate cu aşteptările clasei 
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Clasa de elevi este un grup socioeducaţional cu o dinamică proprie. Unii elevi atrag atenţia 

colegilor şi tind să devină lideri pe o anumită dimensiune a dinamicii de grup. Într-o clasă de elevi 

am putea identifica următoarele tipuri comportamentale: 

- "şmecherul" clasei; 

- elevul nepopular; 

- "sabotorul" clasei. 

"Şmecherul" clasei este acel elev care face pe "spiritualul" fiind pus mereu pe glume. Nu 

este agresiv sau necooperativ şi nu urmăreşte, neapărat, să se confrunte cu profesorul, deşi, 

comportamentul lui poate genera nemulţumirea profesorului. 

Un astfel de elev consideră că poate atrage atenţia celorlalţi prin umor şi glume "gustate" de 

colegi, fapt care îi conferă popularitate. Prin atitudinile lor colegii, implicit sau explicit, îi susţin 

comportamentul încurajându-l să intre în relaţii, inclusiv de confruntare, cu profesorul. 

Un astfel de elev necesită nu critica şi pedeapsa profesorului ci, mai degrabă, asistenţă şi 

suport adecvat pentru a nu mai fi în postura de "şmecher", fapt care îi aduce numai "avantaje". 

Profesorul trebuie să fie conştient de faptul că, într-un astfel de caz, cunoscând dinamica grupului şi 

utilizând tehnici specifice, va putea să evite confruntarea generatoare de discuţii şi atitudini 

inadecvate. Discuţiile deschise cu clasa contribuie la ajutarea unui astfel de elev să-şi modifice 

comportamentul, în direcţia realizării unei relaţionări eficiente a profesorului cu clasa sa. 

Elevul nepopular este elevul care devine "victima" colegilor, cel de care aceştia râd sau îl 

pun în situaţii neconfortabile, adesea jenante. Este elevul de care uneori, colegii "îşi bat joc". El ştie 

că nu este popular, dar nu înţelege de ce. Reacţiile colegilor pot fi răspunsuri la comportamentul lui 

iritant (exp. "intervine" în discuţie dând sfaturi nedorite de ceilalţi etc). 

Adesea un astfel de elev poate deveni posesiv în relaţia cu alţii şi gelos pe colegi. Are 

tendinţa de a-i culpabiliza pe alţii pentru cele întâmplate (inclusiv pentru necazurile proprii). De 

multe ori, un asemenea elev este mai puţin inteligent şi cu abilităţi sociale precare, cu tendinţe spre 

conformism şi supunere necondiţionate. 

"Sabotorul" clasei este acel elev care ameninţă stabilitatea şi coeziunea grupului/clasei. Este 

cel care atrage atenţia profesorilor prin comportament inacceptabil şi care provoacă pe ceilalţi elevi 

pentru a intra în conflict, unii cu alţii. Este intrigant, şi pus pe "şotii" atunci când nu este momentul, 

inclusiv în situaţia în care profesorul este iritat, nervos sau mai puţin dispus să accepte manifestările 

comportamentale neconforme cu anumite norme. Un astfel de elev "sabotează" clasa pentru că, prin 

comportamentul său, impune luarea de către profesor a unor măsuri (disciplinare, primitive) care 

afectează toată clasa.  
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Este cert faptul că astfel de tipuri de comportament pot fi întâlnite în activitatea educaţională 

ceea ce solicită inteligenţa şi abilităţile manageriale ale profesorului. Întâlnind cazuri de acest gen, 

profesorul trebuie să fie cel care iniţiază, realizează acţiuni specifice prin care controlează şi 

gestionează manifestările comportamentale ale elevilor, canalizându-le în direcţia respectării unor 

norme şi reguli menite să asigure buna desfăşurare a activităţii didactice. În măsura în care cunoaşte 

şi utilizează strategii adecvate de rezolvare a unor astfel de probleme, evitând confruntarea şi 

conflictul cu elevii, profesorul reuşeşte să tempereze excesele şi să asigure o relaţionare adecvată cu 

elevii.  
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STIMULAREA TINERILOR PRIVIND INIȚIEREA UNEI AFACERI 
 

Prof. Stanca Gabriela Mariana-Școala Sanitară Postliceală ,,Carol Davila” 

Petroșani 
 

În zona stimulării iniţiativei antreprenoriale în rândul tinerilor s-au iniţiat o serie de măsuri şi 

s-au derulat o serie de programe de sprijinire din partea unor instituţii nonguvernamentale, dar 

rezultatele obţinute nu sunt încă la nivelul aşteptat.  

•Măsuri pentru stimularea spiritului antreprenorial la tineri 
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– Acordarea de credite subvenţionate pentru studenţii care au vârsta până în 30 ani şi sunt la prima 

facultate. Criteriile de acordare a acestor credite se referă la iniţiative individuale sau de grup de a 

constitui IMM-uri, asociaţii cooperatiste, asociaţii familiale sau de a desfăşura activităţi ca persoane 

fizice autorizate.  

– Acordarea de facilităţi fiscale pentru studenţii care doresc să înceapă o afacere proprie. Studenţii 

care îşi înfiinţează firme, mai ales cu obiect de activitate în domeniul producţiei sunt scutiţi de plata 

taxelor pentru autorizare şi beneficiază gratuit de servicii de consultanţă, specifice IMM-urilor.  

•Măsuri privind creşterea gradului de ocupare a tinerilor 

– Sporirea ponderii cheltuielilor alocate măsurilor active de combatere a şomajului.  

– Îmbunătăţirea accesului tinerilor la măsurile active pentru combaterea şomajului, ceea ce ar duce 

la scăderea ratei şomajului de lungă durată.  

Ca urmare a implementării politicilor sociale privind prevenire a şi ameliorarea şomajului în rândul 

tinerilor şi stimulării accesului lor la piaţa muncii, rezultatele recente sunt încurajatoare, în sensul 

diminuării ratei de şomaj structural în rândul tinerilor.  

Un aspect pozitiv ilustrat de statisticile existente este acela al creşterii nivelului de instrucţie al 

tinerilor care intră în piaţa muncii : după cum am observat, numărul tinerilor care absolvă o 

instituţie de învăţământ universitar şi post-universitar a crescut simţitor în ultimii ani. Desigur că nu 

putem izola datele statistice de calitatea forţei de muncă, pe fondul transformării învăţământului  

universitar în învăţământ de masă, care, de multe ori, ascunde un şomaj mascat al tinerilor, prin 

amânarea integrării în piaţa muncii şi continua rea studiilor. Totuşi, această specificare referitoare la 

nivelul de educaţie cerut pentru un post a devenit destul de răspândită pe piaţa muncii din România, 

în sensul în care, chiar pentru posturi care în mod obişnuit ar putea fi îndeplinite de persoane cu 

studii medii, se solicită diploma de studii universitare.  

Măsurile adoptate de Guvernul României pentru reducerea fiscalităţii au vizat şi reducerea 

economiei subterane şi diminuarea numărului celor angajaţi fără carte de muncă, plătiţi „la negru” 

şi combaterea evaziunii fiscale.  

De asemenea, în scopul încurajă rii tinerilor specialişti de a nu mai fi tentaţi să plece din ţară, ceea 

ce ar avea ca efect scăderea migraţiei externe, Guvernul României a demarat un proiect care se 

numeşte Tineri Profesionişti, o iniţiativă care se leagă şi de procesul de reformă a administraţiei 

publice din România. Obiectivul general al acestui proiect a fost crearea unui sistem de recrutare şi 

selecţie, pentru posturile superioare din administraţia publică. Proiectul, finanţat de Uniunea  
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Europeană, urmărea să dezvolte un sistem de proceduri de evaluare şi chiar de dezvoltare a carierei 

în administraţie publică, sistem implementat cu scopul creşterii competenţelor funcţionarilor publici 

şi al modernizării funcţiei publice, în ansamblul său, precum şi adaptarea acestei 

a la schimbările continue ale societăţii.  
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CONSILIEREA  PRIVIND CARIERA ÎN RÂNDUL ADOLESCENȚILOR 
 

Prof. Stan Maria-Colegiul Tehnic ,,Radu Negru ”Galați 
 

Consilierea în carieră vizează asistarea indivizilor, indiferent de vârstă și de momentul vieții 

active, pentru a lua cele mai bune decizii cu privire la propria carieră. Cu alte cuvinte, consilierea în 

carieră se adresează deopotrivă elevilor, care fac primele alegeri legate de viitorul lor profesional, și 

persoanelor adulte, care doresc să își dezvolte cariera sau să se orienteze spre o nouă profesie. 

În cadrul procesului de consiliere în carieră sunt investigate, pe de o parte, resursele și aspirațiile 

personale (caracteristici individuale, nivelul de educație, experiența acumulată, obiectivele de 

carieră), pe de altă parte, oportunitățile existente în mediu (oferta de educație și/sau formare 

profesională, apariția de noi ocupații, soluții flexibile de angajare). Așadar, consilierea în carieră are 

ca scop compatibilizarea resurselor și aspirațiilor personale cu oportunitățile mediului socio-

economic. 

Spre deosebire de adulți, în cazul cărora consilierea în carieră îmbracă adesea forma unei intervenții 

țintite pe rezolvarea unei probleme de carieră (reorientare profesională, reinserție pe piața muncii 

după o perioadă de inactivitate etc.), în cazul elevilor, acest tip de consiliere este, mai degrabă, un 

proces de explorare: 

–       explorarea caracteristicilor personale (elevii învață de ce este important să se cunoască și 

identifică metodele prin care poate fi realizată autocunoașterea) 

http://www.ccponline.ro/
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–       explorarea lumii ocupaționale (elevii învață unde să caute informații despre ocupații, care sunt 

caracteristicile ocupațiilor și cum să le compare între ele) 

–       explorarea ocupațiilor potrivite (elevii învață să identifice ocupațiile compatibile cu profilul 

lor vocațional și să adune cât mai multe informații despre aceste ocupații) 

–       explorarea alternativelor/rutelor educaționale care îi pot conduce spre ocupațiile compatibile 

(elevii învață să identifice alternativele educaționale, să le evalueze și să ia decizii cu privire la 

traseul educațional) 

Astfel, la vârsta adolescenței obiectivele consilierii în carieră țin de: 

 Autocunoaștere – identificarea și înțelegerea caracteristicilor personale relevante pentru 

orientarea în carieră (cunoașterea intereselor, abilităților, valorilor, caracteristicilor de 

personalitate și conturarea profilului vocațional) 

 Explorarea lumii ocupațiilor – acumularea de informații referitoare la ocupații 

(caracteristicile ocupațiilor și dinamica lor pe piața muncii) 

 Explorarea alternativelor de carieră – luarea deciziilor cu privire la carieră (identificarea, 

explorarea și evaluarea alternativelor, având ca rezultat: alegerea unei ocupații, alegerea 

unui traseu educațional) 

 Planificarea carierei – implementarea deciziilor (stabilirea scopului și obiectivelor de 

carieră pe termen scurt și mediu, elaborarea și implementarea unui plan de acțiune) și, în 

timp, reevaluarea acestora 

Tendințele actuale în consilierea carierei pun accent pe necesitatea formării și dezvoltării 

abilităților de management al carierei încă din timpul anilor de școală. Astfel, prin programele de 

educație pentru carieră, elevii își însușesc primele noțiuni legate de: promovarea personală, 

strategiile de căutare a unui loc de muncă, identificarea surselor de satisfacție profesională, 

învățarea permanentă, îmbinarea optimă a vieții profesionale cu viața de familie etc. 

Etapele procesului de consiliere în carieră 

Atunci când ne referim la procesul de consiliere în carieră trebuie să facem distincție între: 

demersul tipic de consiliere, cu valențe normative, care impune parcurgerea succesivă a mai multor 

pași, și un demers centrat pe nevoile clientului, asemănător unui proces de rezolvare de probleme, 

care presupune identificarea și rezolvarea problemei țintă cu care se confruntă clientul. 

Procesul tipic de consiliere în carieră presupune parcurgerea următorilor pași: 

1. Evaluarea caracteristicilor personale (interese, abilități, caracteristici de personalitate, valori) 

și întocmirea profilului vocațional al clientului. 

2. Explorarea lumii ocupațiilor (caracteristici ale ocupațiilor). 
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3. Identificarea și evaluarea alternativelor (ocupații potrivite, trasee educaționale). 

4. Elaborarea planului de carieră (scop și obiective de carieră, plan de acțiune). 

5. Dezvoltarea abilităților de management al carierei (promovare și  dezvoltarea personală). 

Acest demers reprezintă, mai degrabă, un standard care se aplică identic în cazul tuturor 

clienților, fără să țină seama de nevoile individuale ale acestora. Prin prisma unei astfel de 

abordări, toți clienții au aceleași nevoi și urmăresc aceleași obiective. 

În practică însă, lucrurile sunt mult mai nuanțate. În cele mai multe situații, clienții (fie că sunt 

elevi, fie că sunt persoane adulte) se prezintă la consilierul de orientare în carieră cu probleme 

țintite care nu necesită abordarea tuturor pașilor menționați. De exemplu, un client poate solicita 

ajutorul consilierului doar pentru a obține cât mai multe informații despre ocupațiile de pe piața 

muncii sau pentru a-și întocmi un curriculum vitae, un alt client vrea să-și exploreze interesele, 

abilitățile și valorile, pe când un altul vrea ajutor în elaborarea planului de carieră. Un bun consilier 

se va axa pe cerința sau cerințele clientului, fără să îl plimbe prin toți pașii procesului de consiliere. 

Alftel spus, eficiența procesului de consiliere în carieră nu este dată de implementarea obligatorie a 

unui demers standard, cât mai ales de competența consilierului în a-și ajuta clientul să-și identifice 

problema reală cu care confruntă și de a-și centra intervenția pe nevoile acestuia. 

În concluzie, identificarea nevoilor este, poate, cel mai important pas din cadrul procesului propriu-

zis de consiliere în carieră. Cei mai mulți dintre clienți nu au o reprezentare clară a nevoilor pe care 

le au în raport cu alegerile pe care trebuie să le facă în planul carierei. Atunci când ajung în fața 

unui consilier de orientare în carieră, problema pe care acești clienți o acuză, cel mai adesea, ține de 

incapacitatea de a lua o decizie. Astfel, consilierului îi revine rolul de a-și ghida clientul în 

identificarea problemelor sale reale, a factorilor care stau la baza acestor probleme și, implicit, în 

conturarea nevoilor individuale de consiliere. 

 Metodele, tehnicile și instrumentele utilizate în procesul de consiliere a carierei sunt selectate în 

funcție de nevoile individuale ale persoanei consiliate și de competențele consilierului, conferite 

acestuia prin pregătirea de specialitate. 
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STRATEGII DE ADAPTARE CURRICULARĂ PENTRU COPIII CU ADHD 
 

Inspector școlar, prof. Dana-Luiza Cioară – I. Ș. J.  Hunedoara 
 

 Nu  numai pentru copiii diagnosticați cu ADHD este o problemă majoră, ci și pentru cei care 

interacționează cu ei, fie acasă fie la școală: frați, părinți, colegi sau profesori, datorită modului de 

manifestare dar și din punct de vedere al integrării acestora în mediul școlar și în societate. Copiii 

hiperactivi nefiind capabili să-și mențină trează atenția foarte mult timp, se plictisesc și încep să-i 

deranjeze pe cei din jur.  Adaptarea curriculară are o importanță deosebită pentru această categorie 

de elevi, deoarece dacă se ignoră dificultățile pe care aceștia le întâmpină, există riscul neintegrării 

în colectiv și în societate, pot fi sortiți abandonului școlar sau mai grav să rămână cu tulburări 

emoționale. 

ADHD nu influențează în mod direct capacitatea de învățare, dar lipsindu-le capacitatea de a 

rămâne mereu atenți nu reușesc să rețină decât parțial informațiile pe care le primesc, motiv pentru 

care randamentul școlar al acestora este foarte scăzut. 

Din aceste motive, se vor face adaptări curriculare pe baza cerințelor educative speciale ale 

copiilor cu ADHD. 

Adaptări metodologice generale 

1. Amplasarea în bancă a elevului se va face în așa fel încât să fie cât mai în fața, să nu 

fie în apropierea ferestrei sau a ușii și să nu aibă în preajma lui nici un element care să-i distragă 

atenția. Această măsură îi reduce posibilitățile de a-i fi distrasă atenția de la activitățile pe care le 

desfășoară. Dacă este în spatele clasei se simte mai puțin remarcat și supravegheat, iar activitățile 

celorlalți colegi, modul de manifestare al acestora în timpul orei vor conduce la distragerea 

atenției și abandonarea sarcinii de lucru. Dacă este așezat lângă fereastră sau ușă, zgomotele sau 

mișcarea de afară îl influențează negativ. Amplasarea cât mai aproape de profesor îi permite 

acestuia să-l supravegheze mai ușor și să-i acorde  sprijin de câte ori este nevoie. 

2. Profesorul trebuie să se asigure că informațiile și explicațiile pe care le dă au fost 

înțelese. Elevii cu ADHD nu sunt obligatoriu cu deficit intelectual, decât în cazuri specifice. 

Faptul că nu înțelege explicațiile profesorului se datorează lipsei de atenție din timpul explicației. 

Rezolvarea acestor probleme este posibilă dacă profesorul poate aplica unele din  următoarele 

tehnici: 

- Să folosească propoziții scurte și cât mai la obiect; 

- Dacă frazele sunt mai lungi, să repete elementele fundamentale pentru o mai bună 

înțelegere; 
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- Explicațiile să fie formulate în concordanță cu nivelul lor de înțelegere; 

- Stabilirea și menținerea contactului vizual pentru ca elevul să-și păstreze atenția 

asupra profesorului și a mesajului transmis; 

- Este de preferat ca după terminarea explicațiilor, elevul să fie pus să repete ce a 

înțeles și să fie ajutat de fiecare dată când nu-și poate formula răspunsul, fie pentru că nu a 

fost suficient de atent, fie că pur și simplu nu a înțeles; 

- Repetând acest lucru de mai multe ori, elevul se va obișnui cu ideea că va trebui să 

repete, lucru ce va conduce la creșterea atenției în timpul explicațiilor; 

- După ce își formează obiceiul de a participa cu atenție la lecție, se reduce treptat 

solicitarea de a repeta ce a înțeles, urmând ca acest lucru să se facă la anumite intervale; 

3. Pentru a-i satisface nevoia de mișcare a elevului cu ADHD, este necesar să i se 

atribuie sarcini care să-i permită să se miște prin clasă în mod organizat: să șteargă tabla, să 

împartă fișele de lucru, să strângă lucrările efectuate de ceilalți colegi, etc. 

4. Este necesară observarea atentă a comportamentului elevului pentru a sesiza de 

fiecare dată când începe să devină agitat, nervos și de a putea interveni în consecință, 

atribuindu-i sarcini care să implice mișcarea sau de a interacționa cu ceilalți colegi. 

Adaptări metodologice pentru realizarea sarcinilor 

 Adaptarea timpului necesar îndeplinirii sarcinilor în clasă. În cazul elevului hiperactiv se 

ţine cont de caracteristicile sale, el având nevoie să i se permită distragerea de la sarcină la intervale 

scurte de timp. Dacă elevul are dezvoltate abilităţile de reglare a atenţiei, aceste distrageri vor fi 

scurte, dar dacă nu, distragerile tind să fie destul de lungi încât fac imposibilă executarea sarcinilor 

în timpul alocat pentru elevii nehiperactivi. Pe de altă parte, elevul inatent este lent atât în realizarea 

sarcinilor cognitive cât şi a celor motorii şi, prin urmare, are nevoie de mai mult timp decât ceilalţi 

elevi pentru a îndeplini aceleaşi sarcini. Astfel, luând în considerare această situaţie, ţineţi seama de 

timpul disponibil pentru a efectua sarcinile şi de importanţa extinderii timpului pentru elevii cu 

tulburări de deficit de atenţie. Puteţi face acest lucru în moduri diferite în funcţie de nivelul 

curriculum-ului şi caracteristicile elevilor. 

Adaptarea numărului de sarcini atât în clasă cât şi la domiciliu. Având în vedere 

consideraţiile de la punctul precedent, se impune elevilor cu deficit de atenţie un număr inferior de 

sarcini faţă`de cel considerat adecvat pentru restul elevilor. Puteţi utiliza, de asemenea, o strategie 

diferită: propuneţi un număr minim de sarcini pentru tot grupul, exprimându-vă satisfacţia în cazul 

în care numărul de sarcini a fost îndeplinit, şi apoi propuneţi sarcini suplimentare opţionale a căror 

finalizare este voluntară şi care le poate îmbunătăţi calificativul. Pentru că sunt opţionale, elevii cu 
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deficit de atenţie nu se vor simţi incapabili să o facă şi, în funcţie de abilităţile lor, le vor realiza pe 

cele posibile; 

Adaptarea criteriile de calitate de executare a sarcinilor. Elevii hiperactivi şi inactivi au 

presipoziţia de a face greşeli foarte uşor în executarea sarcinilor, din cauza lipsei de atenţie 

susţinută. Prin urmare, pentru a încuraja motivarea realizări sarcinii şi calitatea rezultatului, 

propuneţi pentru fiecare tip de activitate un standard de calitate minim, pe care să-l consideraţi 

mulţumitor, şi apoi alte criterii progresive de calitate, cu care îşi poate îmbunătăţi scorul. Puteţi face 

acelaşi lucru cu alţi elevi din clasă dacă credeţi că acest lucru i-ar putea influenţa în mod negativ pe 

ceilalţi; 

Utilizarea de strategii atenţionale în timpul realizării sarcinii. Deseori, elevii hiperactivi şi 

inatenţi încep executarea sarcinilor, fără suficientă atenţie şi cu dificultăţi în selectarea elementelor 

relevante ceea ce conduce la greşeli, deşi au competenţele cognitive necesare pentru a îndeplini cu 

succes sarcina. Pentru a face faţă acestei eventualităţi, pe lângă instrucţiuni, ajutaţi-l în realizarea 

sarcinii prin atenţionări de genul: „ fii atent aici”, „observă că ceea ce tebuie să faci este să...”, „nu 

trebuie să faci ...” etc. În orice caz, ajutorul oferit elevului trebuie să fie exclusiv atenţional. 

Adaptarea procesului de evaluare 

Realizarea unei evaluări diferenţiate implică folosirea unor metode şi materiale adecvate 

problemelor manifestate de elevi, ceea ce nu înseamnă că elevul respectiv este tratat diferenţial (de 

ex. dacă în cazul unui elev cu deficienţe vizuale sunt folosite metode diferite de evaluare, şi în cazul 

celui cu ADHD se impun metode diferenţiate).; 

Necesitatea reducerii timpului de evaluare. La un elev hiperactiv curba de oboseala 

atenţională este mult mai scurtă decât la cel non-hiperactiv, şi, prin urmare, în cadrul sesiunilor de 

evaluare mai mari de 30 de minute, atenţia este redusă în mod semnificativ şi astfel şi performanţa. 

Durata evaluării poate fi adaptată astfel: 

a) proiectarea a două sesiuni în momente ale zile diferite sau 

b) se propune o evaluare de sesiuni mai scurte, pentru întregul grup; 

c) evaluarea orală, într-un cadru privat; 

d) evitarea evaluării acestor elevi printr-o evaluare formală, preferându-se proceduri de 

evaluare continuă; 

Reducerea numărul de întrebări sau exerciţii; acesta este un alt mod de a reduce timpul de 

evaluare. În cazul în care numărul cerinţelor este mai mic, timpul necesar pentru a le efectua este 

scurtat. Astfel, copiii inatenţi vor avea timp să le rezolve în 50 de minute. 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

432 

 

Rolul important al profesorilor influenţează în mod direct procesul de formare a elevilor, el nu joacă 

doar un rol de mediator în procesul de învăţare, ci contribuie şi la normalizarea vieţii elevilor în 

şcoală, prin ajustarea procesului de învăţare la nevoile lor. De asemenea prin demersurile de 

adaptare a procesului educaţional la cerinţele elevilor, este facilitată integrarea lor, atât în şcoală şi 

în clasă cât şi în mediul lor social 

 

                      

INTERNET LINGUISTICS 
 

Inspector școlar, prof. Manolea Mihaela – I.S.J. Hunedoara 
 

Language is succinctly defined as a "human system of communication that uses arbitrary 

signals, such as voice sounds, gestures, or written symbols." 

Linguistics is the scientific study of language and can be traced back over 2,500 years, while 

the era of modern linguistics is barely two centuries old. 

Applied linguistics is a field of study that identifies, investigates and offers solutions to 

language related problems. As everybody knows, language is dynamic so a lot of changes can 

occur. Applied Linguistics can be extended in a lot of practical application fields and one of them is 

Internet linguistics. 

Internet linguistics studies new language styles and forms that have arisen under the influence of 

the Internet and Short Message Service (SMS). It is very rare the phenomena of the emergence of a 

new branch of an academic discipline, in this case, linguistics, but, once the Internet had invaded 

our lives, it is necessary to accept and recognize this practical application fields of linguistics, 

Internet linguistics.  

This new branch came together with the influence of Internet activities that include the use of 

language, as e-mail, chatrooms and games interaction, instant messages, web pages and SMS. 

With this new technology that invaded our lives, the languages had suffered a process of enrichment 

because of the new changes in vocabulary, grammar, spelling and pronunciation. 

Internet linguistics is a domain of linguistics advocated by the English linguist David Crystal. It 

studies new language styles and forms that have arisen under the influence of the Internet and other 

New Media, such as Short Message Service (SMS) text messaging. Since the beginning of Human-

computer interaction (HCI) leading to computer-mediated communication (CMC) and Internet-

http://grammar.about.com/od/il/g/languageterm.htm
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mediated communication (IMC), experts have acknowledged that linguistics has a contributing role 

in it, in terms of web interface and usability. Studying the emerging language on the Internet can 

help improve conceptual organization, translation and web usability. This study is intended to 

benefit both linguists and web users. 

Answering to some questions about internet during an interview at CBC radio,  “Internet 

Linguistics — Q&A with David Crystal”, Crystal gave the audience a lot of explanations about the 

appearance of Internet and its influence in our life starting with these examples: 

There were all sorts of myths surrounding text messaging when it came in in the early 2000s 

in the UK. The myth was that young people are filling their text messages with abbreviations, that 

they’re inventing them to keep adults out of their lives, that they can’t spell, that they’re putting 

them into their homework, and all this. 

As the research built up, it showed conclusively that none of these things were happening, 

that in the average text message only about 10 percent of the words are abbreviated, that most of the 

abbreviations in texting are ancient – things like LOL, laughing out loud, that’s new – but 

something like “C” for “see” and “U” for “you” and all of those, they go back hundreds of years in 

English. 

Really? 

Queen Victoria used to play rebus games with her kids, and Lewis Carroll used to play 

games like this, where you’d put up a little puzzle where all the words were shortened in that sort of 

way. 

A famous example from Queen Victoria’s time was in a puzzle magazine where this is what 

you saw: you saw a number two, and then you saw a little buzzy bee, and then you saw the thing 

you drive a rowing boat with, and then you see a piece of string tied up, and so on. You have to 

decode it. 

“To be or not to be?” 

Exactly. 

The study of Internet linguistics can be effectively done through four main perspectives:  

1. sociolinguistics – deals with how society views the impact on Internet development on 

languages. It is not unusual for a teacher to communicate with his students via e-mail or to 

use educational platforms to facilitate the students` access to different materials.  

2.  Education. Linguists, like Eleanor Johnson suspect that widespread mistakes in writing are 

strongly connected to Internet usage, where educators have similarly reported new kinds of 

spelling and grammar mistakes in student works. 
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3.  Stylistics. This perspective examines how the Internet has encouraged new and different 

forms of creativity in language. 

4.  Applied perspective views the linguistic exploitation of the internet in terms of its 

communicative capabilities – the good and the bad. 

Further dimensions have developed as a result of further technological advancements which 

include the development of the Web as Corpus and the spread and influence of the stylistic 

variations brought forth by the spread of the Internet, through the Mass Media and Literary Works. 

In view of the increasing number of users connected to the Internet, the linguistics future of the 

Internet remains to be determined as new computer-mediated technologies continue to emerge and 

people adapt their languages to suit these new media. The Internet continues to play a significant 

role in both encouraging as well as diverting attention away from the usage of languages. 

Electronic Discourse, or e-discourse, is a new variety of language that leads to significant 

variations in written structure of language. 

According to Davis & Brewer (1997), the term e-discourse concentrates on how individuals use 

language to share and exchange ideas and views rather than on the medium or means by which they 

convey and deliver their communication. 

In the International Journal of English Linguistics, Vol.5, No.1, 2015, Atef Odeh 

AbuSa`aleek talks about a ….The Department of English Language and Translation, Unaizah 

Community College and Art & Science College at Qassim University in Kingdom of Saudy Arabia  

have initiated a study about e-discourse. The average age of the studnets was 22 years. 

The corpus of this study was collected from 160 undergraduate students’ e-discourse. The 

researcher asked the students to provide sample of their e-discourse to make a linguistic analysis of 

the new variety of language and its salient features. Every individual provide 2 of their e- discourse. 

Students were informed of the aims of the study and the data only will be used for the academic 

purposes. The students also provide their demographic information such as their names, age, and 

level of the study. The corpus of this study was 340 messages with total 4760 words. Only 25 % of 

overall the corpus found to be e-discourse with total words of 1190. Coding of e-discourse based on 

the categories used by Thurlow & Brown (2003), Plester et al. (2009) to analyze natural corpus. The 

researcher adopted the following nine categories: 

 Shortening 

  Clippings  

 Contractions, 

  Unconventional Spellings 
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  Word-Letter Replacement  

 Word-Digits Replacement 

  Word Combination  

 Initialisms 

  Emoticons 

This table shows frequencies and percentages of e-discourse`feature 

 

Another interesting result od this study is The illustration of shortenings, clippings and contractions  

This table contains Illustration of shortenings, clippings and contractions & their standard form 

 

 

The same survey talks about unconventional spellings and it refers to the written form of words 

as itt sounds. This unconventional spelling is considered one of the most important elements of 

e-discourse and it can hide typing errors or lack of familiarity of the accurate spelling  
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Another element specifit to e-discourse is the use of imoticons which, according to Crystal 

(2008), permit us to convey our response and reactions, hence the facial expressions and visual 

signals are almost not present in printed forms of interaction. Emoticons are typographic codes 

used to express feelings and emotions. 
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TIC ȘI COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 
 

Inspector școlar, prof. Szasz-Barra Zsofia – I.Ș.J.Hunoedoara 
 

TIC este o disciplină accesibilă și îndrăgită de toți elevii deoarece le permite să petreacă 50 de 

minute în fața calculatorului cu scopul de a descoperi ceva nou, fie că este vorba despre editoare de 

texte, de film, de fotografie, fie ca este vorba despre realizarea unor pagini de Internet. Totuși, lucru 

cu copii cu Cerințe Educaționale Speciale implică, din partea profesorilor, utilizarea unor metode și 

tehnici speciale, găsirea unor metode și modalități noi, inovatoare de recuperare a deficiențelor și de 

dezvoltare a unor stimuli motivaționali corecți.  Astfel, utilizarea calculatorului, nu doar la orele de 

TIC, îi ajută pe acești copii deoarece le dezvoltă motivația pentru activitățile de învățare ceea ce le 

va permite, în viitor să se integreze mai ușor în societate.  

În procesul instructive-educativ, calculatorul poate fi folosit prin: 

- Jocuri educative pentru dezvoltarea competențelor și abilităților de bază 

- Utilizarea Microsoft Office 

- Utilizarea jocurilor educative pentru consolidarea cunoștințelor despre calculator 

Jocurile educative sunt foarte populare în rândul copiilor. Acestea sunt bine exprimate,viu 

colorate, personajele se mişcă şi vorbesc. Sarcinile propuse copiilor, de obicei, sunt împărţite în 

funcţie de tematică, sunt adaptate la vârstă şi au un nivel diferit de complexitate. Singurul neajuns al 

acestor jocuri este imposibilitatea de schimbare a conţinuturilor, de adaptare la tema dorită de 

profesor. Folosind aceste jocuri copiii îşi dezvoltă coordonarea manuală (trebuie să folosească 

mouse-ul şi tastatura), atenţia vizuală şi auditivă, memoria şi formează premisele motivaţionale.  
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În condiţiile abordării educaţiei incluzive este necesară o astfel de organizare a procesului de 

învăţare care să corespundă nivelului programelor şcolare şi caracteristicilor individuale ale copiilor 

cu CES. Scopul metodelor este de a face copilul să adopte o poziţie activă, de se exprima ca un 

subiect al activităţii de învăţare.  

TIC permite diminuarea defectelor de auz, vedere, motrice şi a celor ale activităţii verbale. 

Programele de calculator adaptate specificului fiecărei deficienţe sunt uşor de utilizat şi vor permite 

copiilor să studieze cu plăcere. Introducerea şi utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de 

comunicare pentru învăţământul la distanţă (resurse educaţionale online, proiecte e-learning, chat-

uri, forumuri, informaţii audio şi video în format electronic) va spori considerabil adaptarea 

educaţională şi socială a copiilor cu dizabilităţi.  

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii noastre tehnologiile informaţionale sunt aplicate cu 

succes în diferite domenii ale activităţii omului, inclusiv în activitatea de recuperare/educare a 

copiilor cu CES. Calculatorul este un instrument unic de individualizare şi ameliorare a procesului 

de învăţare, ceea ce este deosebit de necesar în lucrul cu aceşti copii.  

Învăţarea „de la” calculatoare reprezintă forma tradiţională de folosire a calculatoarelor în 

clasă, este descrisă de Murphy, Penuel, Means, Korbak şi Whaley (2002) ca fiind introducerea 

discretă a programelor de software educaţional, inclusiv a învăţării ajutate de calculator (IAC), a 

învăţării bazate pe calculator (IBC), sistemele de învăţare integrată, şi alte aplicaţii software. 

Computerele sunt folosite de elevii cu dizabilităţi pentru a efectua diferite exerciţii specifice. 

Învăţarea „de la” calculatoare, ca abordare educaţională a tehnologiei, poate lua multe forme, 

inclusiv introducerea de către profesor a unor subiecte noi şi acordarea de oportunităţi de învăţare 

individuală.  

Pe de altă parte, învăţarea „cu ajutorul” calculatorului este folosirea calculatorului ca 

instrument de învăţare. Prin această abordare, educatorii au realizat beneficiile utilizării 

calculatorului, inclusiv accesul la Internet, ca mijloc de îmbunătăţire a abilităţilor elevilor de 

rezolvare a problemelor. Această abordare extinde orizontul elevilor dincolo de pereţii sălii de clasă 

în lumea telecomunicaţiilor, a cercetării on-line şi accesul la resurse pe care comunitatea din care 

face parte nu i le poate asigura pe plan local. A fost întrebuinţat în mod tradiţional un model practic 

de instruire şi de remediere (Bender, 1986). În matematică, potrivit lui Okolo et al. (1993), 

profesorii “au îmbrăţişat IBC-ul  ca pe un instrument eficient de transmitere a metodelor practice de 

care au nevoie elevii pentru deprinderea abilităţilor”. Meditarea, care implică un copil mai mare sau 

un adult, s-a dovedit a fi eficientă în îmbunătăţirea rezultatelor şi a motivaţiei academice - în cazul 

elevilor expuşi riscurilor (Lazerton, Foster, Brown, & Hamnel, 1988). Prin intervenţii bazate pe 
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tehnologie înţelegem intervenţii ale căror caracteristici fundamentale au fost practici bazate pe 

tehnologie, aici fiind incluse „intervenţii pe computer sau video, programe multimedia, evaluare 

bazată pe tehnologie şi înregistrări audio cuvânt cu cuvânt” (Maccini, Gagnon, & Hughes, 2002, 

pag. 247). Folosirea suplimentară a computerului ca o modalitate de învăţare este eficientă nu doar 

pentru familiaritatea intervenţiei de instruire, ci şi pentru abilitatea elevilor de a ţine parţial pasul cu 

prezentarea şi pentru motivaţia adiţională, inerentă în folosirea computerului. 
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ABORDĂRI ALE EDUCAŢEI COPIILOR CU CES 
 

Prof. Micșoniu Dumitru-Liceul Tehnologic ,,Ovid Densușianu”Călan 
 

Există  trei mari tipuri de abordări ale educaţei copiilor cu CES:  

a) segregarea - gruparea copiilor în funcţie de dizabiltăţi şi repartizrea lor în şcoli special create 

pentru a răspunde acelor categorii de dizabilităţi ;  

b) integrarea - copiii cu dizabilităţi sunt plasaţi în şcolile obişnuite, adesea în clase speciale, în 

măsura în care ei pot face faţă cerinţelor şcolii de masă;  

c) incluziunea - se recunoaşte necesitatea transformării culturilor, politicilor şi practicilor şcolilor 

generale pentru a se adapta la diferite nevoi ale anumitor elevi, precum şi obligaţia de a îndepărta 

barierele care ar împiedica acea posibilitate (UNICEF, 2012). 

Educaţia integrată  se referă la faptul că toţi copiii trebuie să înveţe împreună în medii cât 

mai aproape de contextul normal al vieţii şi nu în medii separate. Fiecare copil trebuie integrat într-

http://www.fluxbotosani.ro/2013/04/avantaje-tic-pentru-copiii-cu-cerinte.html
http://www.nationaltechcenter.org/matrix/docs/AReviewTechnology-BasedApproaches_final.pdf
http://www.psocenter.org/Docs/TechRevAppA-E.pdf
http://www.citeducation.org/docs/AERA_CITEd.pdf
http://www.wested.org/pub/docs/tdl/research.htm
http://www.wested.org/pub/docs/tdl/research.htm
http://www.yeslearning.org/
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un program adecvat de educaţie; fiecare copil are dreptul să meargă la grădiniţă/şcoală unde merg 

toţi copiii din vecinătatea sa, iar grădiniţă/şcoala să răspundă nevoilor sale educative. 

Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, stilul, ritmul şi 

specificul învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi ce îndreptăţesc  un sprijin 

suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor de  învăţare; este vorba de cerinţe 

speciale, diferite de ale majorităţii copiilor şi care determină măsuri specifice. Cerinţe speciale 

poate avea orice om/copil în anumite perioade, pentru că cerinţele speciale acoperă o realitate 

extrem de variată, complexă şi dinamică - de la probleme simple, determinate de dezvoltarea tipică 

a individualităţii şi persoanei, până la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie 

specială şi specifică. 

Să nu uităm că şi „copiii care au anumite dizabilităţi/handicapuri au trebuinţe de bază în 

creştere şi dezvoltare ca toţi copiii. Identificăm: nevoia de afecţiune şi securitate, de apreciere şi 

întărire pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate ş independenţă”. (E. Vrăşmaş, 1998). 

Cerinţele educative speciale derivă din dizabilităţi, deficienţe, boli sau deprivări de ordin 

socio-cultural: 

 Dificultăţi/ dizablităţi de învăţare; 

  Întârziere/deficienţă mintală; 

 Tulburări de limbaj; 

 Deficienţe fizice/motorii; 

 Deficienţe vizuale; 

 Deficienţe auditive; 

 Tulburări emoţionale şi de comportament; 

 Delicvenţele; 

 Copiii străzii; 

 Grupuri etnice şi religioase minoritare; 

 Copiii bolnavi de boli cronice sau SIDA; 

 Copii exploataţi, maltrataţi sau abuzaţi; 

Conceptul de cerinţe educative speciale corespunde unei abordări care: 

 - postulează ideea că fiecare copil este unic; 

- identifică faptul că orice copil poate învăţa; 

- valorizează unicitatea tipului de învăţare determinată de particularităţile individuale; 

- cultivă diversitatea copiilor ca un mijloc de învăţare, care sprijină şi întăreşte învăţarea dacă 

este folosită adecvat (prin curriculum).        
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Grupa/clasa heterogenă -  este caracterizată de diversitate, din perspectiva diferenţelor de 

dezvoltare, stil de învăţare şi alte particularităţi ale copiilor care  o alcătuiesc. Practic, diversitatea 

duce la o mai atentă privire asupra educaţiei incluzive. Astfel, ajungem să precizăm că o grupă/clasă 

în care este acceptată diversitatea şi se lucrează pentru a răspunde nevoilor educaţionale ale fiecărui 

copil este o grupă/clasă incluzivă. Una dintre caracteristicile acesteia  este asigurarea unui mediu 

prietenos, flexibil şi deschis pentru fiecare copil şi pentru clasa întreagă.  
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ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN AFARA ȘCOLII 
 

Prof. înv. Primar Șamotă Mihaela Maria - Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”-

Petroșani 
 

Elevii Școlii Gimnaziale Nr.2 Petroșani, desfășoară foarte multe activități extrașcolare. 

Toate activitățile extrașcolare sunt foarte plăcute elevilor, în cadrul acestora manifestă foarte 

mult interes. 

Printre multele activități extrașcolare, sunt multe desfășurate în afara școlii. Pe parcursul 

unui an școlar s-au desfășurat următoarele activități: 

 

ÎN VIZITĂ LA PIAȚĂ 

 Elevii claselor a III-a și a IV-a au făcut o vizită la piață pentru a face cumpărături 

inteligente. 
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 Ei trebuiau să înțeleagă care sunt alimentele sănătoase din jurul nostru și de ce este 

important să le consumăm. 

 Fiecare dintre elevii implicați și-au cumpărat câteva fructe.  

                   
 

ÎN VIZITĂ LA SPITAL 

 Elevi din toată școala, și mici și mari, au făcut o vizită la spital la Serviciul de primire 

urgențe, pentru a înțelege ce trebuie făcut în cazul unor evenimente cu accidentări. 

                  
 

ÎN VIZITĂ LA GARĂ 

 Câțiva elevi din clasele a IV-a și a II-a au făcut o vizită la gară. Au cunoscut mai multe 

persoane care lucrează în acest domeniu și câteva lucruri interesante despre trenuri.  

               
 

VIZITAREA UNEI EXPOZIȚII DE OPERE DE ARTĂ 

 Elevi din fiecare clasă, au organizat o activitate în cadrul unei expoziții cu opere de artă.  

                    
 

VIZITĂ LA MUZEU 

 Locuind într-o zonă cu mine de cărbune, elevii au vizitat Muzeul Mineritului, pentru a afla  

multe informații despre trecutul locuitorilor din Valea Jiului.  
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VIZITĂ LA TIPOGRAFIE 

 Câţiva elevi din fiecare clasă au organizat o activitate la tipografie. Aici au aflat cum se 

realizează o carte.  

                     
 

 

VIZITĂ LA FABRICA DE TRICOTAJE 

 Pentru că am avut o oportunitate, am vizitat o fabrică de tricotaje şi am aflat că drumul 

realizării unei bluze tricotate este destul de lung până când ajunge la noi.  

 

                       
 

VIZITAREA UNUI TEATRU 

 Pentru viitorii actori de mâine am realizat o activitate la teatru. Actorii teatrului le-au 

dezvăluit elevilor câteva mici secrete din spatele scenei.   

                     
 

ACTIVITATE DE ECOLOGIZARE 

 Prin această activitate am învățat să fim mai responsabili cu mediul în care trăim.  
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ACTIVITATE DE RECICLARE 

 Prin această activitate fiecare elev a înțeles că există deșeuri care pot fi refolosite și au 

învățat să le selecteze și apoi să le ducă în centre de reciclare.  

                  
 

ACTIVITATE DE PLANTARE 

 Copiii și mici și mari ajută la înfrumusețarea mediului în care învățăm. Împreună plantăm 

flori în grădina din curtea școlii.  

                  
CONCLUZII 

 Activitățile în afara școlii sunt mai atractive și mai interesante pentru elevii noștri. 

 Fiecare înțelege lucrurile foarte bine și le poate pune în aplicare. 

Toate activitățile descrise au fost derulate în cadrul Concursului Național Olimpiadele 

Kaufland. Concursul a reprezentat desfășurarea a cât mai multe activități extracurrixulare, activități 

pe care elevii școlii noastre le desfășoară cu mare plăcere. 
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STRATEGII DIFERENȚIATE ȘI INCLUSIVE ÎN EDUCAȚIE 
 

           

Bibliotecar Crețu Alina Claudia – Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petrosani  
 

De la învăţământul tradiţional, clasic, la cel modern şi chiar cel postmodern, actual, 

pedagogia a încercat să se raporteze la învăţare din diferite perspective, născându-se astfel diverse 

teorii asupra învăţării, unele dintre acestea fiind doar reluări sau reinterpretări ale unora mai vechi, 

altele, dimpotrivă fiind total opuse, contradictorii.  

 Studiul problematicii copiilor cu dificultăţi de învăţare este relativ recent.. Având în vedere 

însă că învăţarea şcolară este activitatea dominantă (alături de joc, în fazele timpurii ale copilăriei), 

frecvenţa apariţiei dificultăţilor de învăţare este mai ridicată la copii. Pe de altă parte însă, 

dificultăţile de învăţare din perioada copilăriei, cronicizate, asupra cărora nu se intervine, rămân şi 

la vârstele adulte, continuând să afecteze buna relaţionare şi integrare a individului în context socio- 

profesional.  

Pedagogia contemporană încearcă să facă faţă solicitărilor care vin din lumea socio-

economicului, noilor probleme ale lumii postmoderne, aducând propuneri şi soluţii educative noi, 

multe dintre ele rămânând în simplă fază de proiect, altele fiind însă în fază experimentală.  

 Forme și cauze ale dificultăților de învățare  

 Semnificaţia sintagmei dificultăţi de învăţare este prezentă (în plan teoretic) adesea 

contradictoriu şi confuz, ca atare legătura cu practica este destul de dificilă.Conceptul de dificultăţi 

de învăţare este cunoscut mai ales ca dificultăţi şcolare şi anume ca „dificultăţi care le întâmpină 

unii elevi în asimilarea cunoştinţelor, în formarea competenţelor” (Mircea Stefan, Lexicon 

pedagogic, p.90, 2006, Aramis, Bucureşti).  

 De obicei, dificultăţile de învăţare apar de timpuriu, în însuşirea cititului (dislexie), a 

scrisului (disgrafie), şi duc la manifestări de anxietate, neâncredere în sine, pierderea motivaţiei 

învăţării 

Definiţii posibile ale dificultăţilor de învăţare  

 Literatura de specialitate consemnează diferite definiţii ale acestui fenomen, definiţii 

elaborate din diferite perspective, în funcţie de care fenomenul a fost investigat. Nu se poate spune 

că s-a ajuns la o definiţie unanim recunoscută, deoarece eterogenitatea etiologică şi 

simptomatologică, precum şi complexitatea fenomenului nu permit o definiţie care să cuprindă prin 

gen proxim şi diferenţă specifică întreaga realitate investigată.  
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 Astfel, Kirk apreciază: „O dificultate de învăţare se referă la o întârziere, o tulburare, o 

dezvoltare încetinită în plan emoţional sau comportamental. Ea nu este însă rezultatul întârzierii 

mentale, deficienţelor senzoriale sau factorilor culturali şi instituţionali”  

 Pe baza definiţiilor și aprecierilor, putem concluziona că expresia „dificultăţi de învăţare”, în 

sens larg, general se referă la un ansamblu variat de obstacole şi momente de oscilaţie, concretizate 

într-o paletă de manifestări particulare, care intervin în dezvoltarea personalităţii individului 

implicat în procesul continuu de învăţare.  

Din punct de vedere semantic, termenul de in-adaptare este un cuvânt compus, construit prin 

aplicarea notelor conceptuale ale adaptării. În inadaptare este deci negat conţinutul semantic pe care 

adaptarea îl afirmă; ceea ce înseamnă că determinarea conţinutului inadaptării nu poate fi realizată 

decât indirect prin medierea adaptării, pornind aşadar de la analiza şi descifrarea structurii 

semantice a adaptării. 

 La nivelul limbajului natural, când spunem adaptare, evocăm simultan cel puţin doi termeni: 

 -entitate (structură, sistem) care se adaptează; 

 -entitate (structură, sistem) faţă de care se produce adaptarea. 

Recuperarea persoanelor cu handicap  

 Acţiunea complexă de recuperare urmăreşte restabilirea fizică, psihică şi socială a tuturor 

tipurilor de handicap prin mijloace medicale (chirurgicale, terapie medicamentoasă etc.), reeducativ 

– funcţionale, ergoterapie (terapie prin muncă),psihoterapie, dezvoltarea activităţii de învăţare, 

dezvoltarea personalităţii, formarea profesională şi integrarea socială. 

 Această activitate care se desfăşoară în instituţiile medcale, educative, balneo-climaterice, 

şcoli speciale de cultură generală, şcoli profesionale, ateliere protejate etc, este efectuată de o 

multitudine de specialişti: medici, profesori, psihologi, educatori specializaţi, asistenţi sociali etc.  

 Recuperarea socială implică drept scop final integrarea în viaţa socială prin practicarea unei 

profesiuni şi echilibrarea morală a personalităţii. Ea presupune realizarea recuperării biologice, 

precum şi compensarea funcţională şi morală a persoanei cu handicap. 

Recuperarea persoanelor cu handicap constituie „un miracol de fiecare zi”.  

 Recuperarea reprezintă etapa finală sau mai degrabă rezultatul unui proces mult mai 

complicat – deşi uneori ni se pare simplu – şi anume a acelui de educaţie.  

 Dezvoltarea personalităţii umane – care constituie obiectivul fundamental al educaţiei - este 

poate cea mai dificilă lucrare a individului şi societăţii, fiind în acelaşi timp şi nimbată de nobleţe şi 

bucurie.  
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 Educaţia ca proces complex de modelare prin metode variate, a dezvoltării personalităţii 

umane nu se rezumă în nici un caz la „conversaţia” pe care părinţii o poartă pe tema modului de 

comportament al copilului sau pe „sfaturile” pedepsele, etc. oferite acestuia. Prin condiţie a unei 

educaţii, considerată ca acţiune fundamentată ştiinţific, este cunoaşterea modelului normal de 

creştere şi dezvoltare a copilului, la care trebuie raportat – la intervale regulate – nivelul atins în 

dezvoltarea sa de propriul copil. 

Lucrarea aceasta - pe lângă scopurile ei de informare - îşi mai rezervă, cu moderaţie, o 

misiune. Toţi copiii cu handicap se dezvoltă şi trăiesc în cadrul societăţii. Ei vin în contact pe 

stradă, în instituţii, la plimbare, în viaţa de toate zilele cu persoane care nu au în familie asemenea 

cazuri.  

 Evoluţia unui copil infirm, parţial sau integral readaptabil este în funcţie de cadrul familia în 

care el va creşte . Armonia soţilor, modul lor de a se înţelege şi a ajuta pe micuţul handicapat sunt 

deosebit de importante şi de un imens ajutor. Acest copil are nevoie de preocupări speciale şi 

acestea nu pot fi îndeplinite dacă nu există un ajutor reciproc conştient.  

 Părinţii trebuie să se joace cu copilul! Jocul este o necesitate, o manifestare afectivă, dar şi 

un excelent mijloc de educaţie. 

 Când copilul este mic, jocul să cuprindă neapărat modalitatea exprimării unor situaţii noi şi 

diferite, a unor poziţii speciale, pe care el nu le poate lua singur, a învingerii sentimentului de frică 

pe care neputinţa sa i-l creează. 

Jocurile copilului trebuie să fie simple, să-i stimuleze imaginaţia şi gândirea, dar în acelaşi 

timp să fie un exerciţiu de manualitate pentru el: cuburi, mozaicuri, loto-uri cu figuri, construcţii din 

lemn sau mecanisme, plastilină, traforaj, colorarea unor imagini şi decuparea lor cu foarfecele. 

 Jocurile fac parte integrantă din educaţie. Prin ele copilul ia cunoştinţă acela mai bine de 

lumea înconjurătoare: învaţă diferite senzaţii, îşi dezvoltă aptitudinile fizice şi intelectuale, 

descoperă prieteni şi reguli de comportament în colectivitate. Ele sunt forma cea mai apropiată de 

adaptare socială. 

 Indiferent de gradul de afectare a copilului infirm, este bine ca primul contact cu alţi copii 

să-l aibă înaintea vârstei la care se dezvoltă această conştiinţă de sine care-l face să întrebe:”eu de 

ce nu sunt la fel cu ceilalţi”. La această vârstă învaţă uşor să stabilească relaţii. Acum se vor stabili 

prieteniile de mai târziu. 

 Educaţia trebuie completată cu o corectă şi prietenoasă informare asupra vieţii sexuale, 

atunci când handicapul ajunge la vârsta corespunzătoare  

Educaţia în şcoală  



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

448 

 

 Dat fiind caracterul indispensabil al contactelor dintre şcoală şi familia copilului, trebuie 

încurajate interesul şi participarea familiei la activităţile şcolii sau ale instituţiei medico-padagogice. 

 Toţi copiii cu handicap, indiferent de natura incapacităţii, au dreptul la o educaţie adecvată, 

într-un mediu adecvat, conform nevoilor şi dorinţelor familiilor.Este de dorit ca toate persoanele cu 

handicap să poată obţine facilităţi în vederea continuării educaţiei.  

 Obiectivele vizuale şi mijloacele folosite pentru a asigura educarea copiilor cu handicap 

trebuie înscrise într-un proiect individual ( pedagogic, educativ şi terapeutic), adaptat nevoilor, 

posibilităţilor şi dorinţelor fiecărui copil în parte. 

 Alegerea tipului de şcoală trebuie să se facă după o evaluare minuţioasă, în cursul căreia 

părinţii şi copilul cu handicap trebuie asistat de o echipă multidisciplinară de specialitate, care 

utilizează tehnic de orientare pedagogică, ţinând seama de aptitudine, dorinţele şi nevoile 

particulare ale copilului. 

 Este indicat să se studieze diferitele mijloace de a utiliza computerul pentru a ajuta în 

materie de educaţie şi formare. 

Particularități  ale comunicării și limbajului  

 Învățarea limbii sidezvoltarea limbajului sunt caile principale  de stimulare, restructurare și 

progres ale activitatii mintale si ale formarii personalitatii. Invatarea limbii de catre deficientul 

mintal are nevoie de o metodologie specială adaptată și la exigențele dezvoltării.  

            La copilul normal, procesul de dezvoltare a limbajului și de învățare a limbii sunt 

sincronizate intre ele și se derulează pe o coordonată cronologică standard.  

            La copilul deficient există o disribuție a acestor procese, fenomen care influențează 

considerabil capacitatea copilului de învățare spontană a limbii. 

 Activitățile de corectare a vorbirii și terapia limbajului contribuie la integrarea eficientă a 

elevilor cu handicap mintal in procesul invățării și al comunicării curente, la pregătirea lor pentru 

integrarea socială multiplă. 

 Rolul școlii 

 Rolul şcolii este de a-i învăţa pe tineri cum să convieţuiască într-o lume marcată de diferenţe 

lingvistice şi culturale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor care îi 

unesc.  

 Şcoala poate deţine un rol major în păstrarea spiritului de libertate şi toleranţă al tinerei 

generaţii. Intr-o lume marcată de diferenţe culturale şi lingvistice, şcoala trebuie să îi înveţe pe 

tineri să convieţuiască într-o societate deschisă şi liberă, fundamentată pe autoritatea valorilor 

împărtăşite. 
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 Cercetările din domeniul ştiinţelor sociale demonstrează că tinerii expuşi interacţiunilor 

inter-etnice au o mai mare capacitate de a identifica valorile comune între diverse grupuri, de a 

recunoaşte faptul că şi conflictele pot produce valori atunci când sunt abordate corespunzător şi de a 

se angaja mai activ în promovarea înţelegerii şi colaborării inter-etnice.  

 Marile companii multinaţionale susţin că diversitatea procesului educaţional contribuie 

semnificativ la dezvoltarea capacităţii tinerei generaţii de a trăi şi munci în relaţii de colaborare şi 

de a comunica dincolo de limitele geografice  

 

 

 

 

PREVENIREA PROBLEMELOR DE COMPORTAMENT ALE ELEVILOR 
 

Prof. Ghiţă Vasilica, Colegiul Tehnic ,, Dimitie Leonida “ – Iaşi 
 

           Meseria de învăţător sau de profesor urmăreşte obiective deosebite: pregătirea copiilor şi 

adolescenţilor din punct de vedere academic dar şi pregătirea lor pentru viaţă. Schimbările continue 

care apar în mediul social, particularităţile curriculumului, diferenţele individuale între copii, fac ca 

această muncă să fie una provocatoare şi solicitantă în acelaşi timp.  

  A face managementul clasei înseamnă a utiliza un set de instrumente de gestionare a 

relaţiilor dintre profesori şi elevi pe de o parte, şi dintre elevi pe de altă parte. Acest set de 

instrumente este oferit profesorilor şi învăţătorilor pentru a le facilita munca şi pentru a-i ajuta să 

construiască un mediu de muncă sănătos.  

  Utilizarea acestor instrumente la clasă urmăreşte doua scopuri egale ca importanţă: Un prim 

scop este de a asigura reducerea stresului pe care îl presupune munca în şcoală, prin gestionarea 

eficientă a problemelor de disciplină şi a relaţiei cu elevii.  

Un al doilea scop este de a proteja sănătatea emoţională a copiilor şi a le asigura dezvoltarea 

armonioasă. Acest aspect este deosebit de important deoarece problemele emoţionale determină 

problemele de comportament; cele mai multe dintre comportamentele violente şi situaţiile de 

indisciplină cu care ne confruntăm în mediul şcolar se datorează acestor probleme emoţionale. 

    Un management al clasei care asigură protejarea sănătăţii emoţionale a elevilor şi reducerea 

problemelor de disciplină contribuie la dezvoltarea unui mediu de muncă sănătos, mai puţin stresant 
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şi solicitant. Un mediu de muncă sănătos este o resursă importantă pentru optimizarea procesului 

instructiv, pentru protejarea şi menţinerea sănătăţii şi calităţii vieţii profesorilor şi învăţătorilor.  

      Ce este „disciplinarea” ?  

     De multe ori termenul de „disciplinare” este folosit doar pentru a denumi modalitatea de a 

rezolva problemele de comportament ale copiilor, acasă sau la şcoală. Sensul acestui cuvânt este 

mult mai larg şi se referă la un proces continuu de învăţare, prin care copilul este pregătit pentru 

gestionarea propriilor resurse (comportamente, cunoştinţe, abilităţi). 

      Un sistem de disciplinare eficient cuprinde 3 elemente:  

  1. un mediu de învăţare caracterizat prin relaţii pozitive, de încredere, între profesor şi 

elevi, şi între elevi;  

 2. metode de dezvoltare şi încurajare sistematică a comportamentelor dezirabile 

(abordare proactivă a disciplinării);  

 3. metode de diminuare sau eliminare a comportamentelor indezirabile sau ineficiente 

(abordare reactivă a disciplinării).  

   Fiecare din aceste elemente trebuie să funcţioneze dacă dorim ca disciplinarea să determine 

îmbunătăţirea comportamentelor elevului. Studiile educaţionale oferă metode pentru fiecare din cele 

3 obiective. Abordarea fiecăruia din cele 3 elemente trebuie adaptată în funcţie de vârsta copilului  

şi de abilităţile lui de a-şi regla comportamentul şi de a-şi asuma responsabilităţi. 

          

         A DISCIPLINA = înseamnă a sprijini elevii să înveţe comportamente noi, dezirabile, a-i 

ajuta să-şi dezvolte competenţe şi simţul responsabilităţii propriilor acţiuni. 

 

         Elevii învaţă cum să se comporte (în clasă dar nu numai) prin felul în care învăţătorul / 

profesorul gestionează modul de a se comporta zi de zi al elevilor şi situaţiile problematice. Ceea ce 

face sau nu face învăţătorul / profesorul transmite elevilor un mesaj de învăţare (un comportament 

problematic care trece neobservat îi poate învăţa că există posibilitatea de a încălca regulile fără a-şi 

asuma vreo consecinţă, dacă învăţătorul / profesorul ridică tonul pentru a fi ascultat, elevii învaţă că 

aceasta este modalitatea prin care cineva se poate face remarcat sau poate rezolva o problemă; 

observaţi clasele în care învăţătorul foloseşte un ton ridicat – elevii folosesc acelaşi ton ridicat între 

ei şi în clasă este un nivel mai ridicat de zgomot). Mesajele implicite (nonverbale sau paraverbale) 

pe care le transmite adultul au de multe ori un impact mai mare decât cele declarate: copilul învaţă 

mai mult din ceea ce face profesorul decât din ceea ce spune acesta. 
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               Regulile în sine nu asigură disciplina în clasă, ci modul cum sunt aplicate aceste reguli şi 

mesajul pe care îl transmitem aplicându-le. La acestea se adaugă rutinele clasei, monitorizarea 

frecventă a comportamentelor elevilor şi răspunsul consistent la respectarea / nerespectarea 

regulilor.  

            Fiecare profesor sau învăţător poate identifica cu uşurinţa probleme de disciplină, precum 

agresivitate, refuz, sfidare, ignorare etc. Aceste probleme împiedică desfăşurarea optimă a orelor de 

clasă şi eficienţa învăţării. De multe ori, soluţionarea acestor probleme este dificilă deoarece sub 

denumirea acestor probleme se “ascund” mai multe aspecte care trebuie gestionate. De exemplu, 

spunem că ne confruntăm cu probleme de agresivitate, atunci când avem în clasă copii care scuipă 

colegii, care îi îmbrâncesc pe ceilalţi în pauze, care înjură sau care îi ameninţă pe colegi sau pe 

profesori. Ca urmare, reducerea frecvenţei problemelor de agresivitate este un proces dificil atât 

timp cât dorim să construim o strategie de reducere a agresivităţii, dar nu abordăm pe rând 

comportamentele pe care le observăm la copii şi pe care le reunim sub denumirea de agresivitate. 

            Prima etapă în rezolvarea acestor probleme de disciplinare este definirea lor specifică, adică 

identificarea comportamentelor problemă, care se doresc a fi remise sau eliminate. 

 Distincţia între comportamente şi stări interne (emoţii: trist, furios). „Este 

supărat” nu este un comportament – acest comportament nu poate fi înregistrat obiectiv de 

mai mulţi observatori, deoarece aceasta este o stare emoţională şi fiecare observator va 

înregistra dacă elevul este supărat folosind propria definiţie, subiectivă, asupra modului în 

care se comportă o persoană atunci când este supărată. Starea emoţională nu poate fi 

înregistrată, în schimb, exprimarea în comportamente a acestei stări emoţionale poate fi 

înregistrată obiectiv. De exemplu, observatorii pot înregistra dacă elevul vorbeşte cu colegii 

sau nu, dacă pleacă din clasă sau nu, dacă plânge sau nu; acestea sunt comportamente.  

 Distincţia între comportamente şi alte stări (a învăţa, a fi atent). “A fi atent” nu 

este un comportament - acest comportament nu poate fi înregistrat obiectiv de mai mulţi 

observatori; comportamente care descriu starea de a fi atent sunt: pune întrebări pe marginea 

textului, subliniază textul, notează în caiet, continuă prompt citirea textului când este numit 

etc. 

 Distincţia între comportamente şi atitudini (responsabil, înţelegător). 

“Responsabil” nu este un comportament - acest comportament nu poate fi înregistrat 

obiectiv de mai mulţi observatori; comportamente care descriu atitudinea de a fi responsabil 

sunt: verifică dacă a luat toate obiectele care îi aparţin la plecarea din clasă, dă telefon să 

anunţe părinţii că întârzie etc. 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

452 

 

 Distincţia între comportamente şi rezultate (teme, curăţenie). “Teme” nu este un 

comportament - acest comportament nu poate fi înregistrat obiectiv de mai mulţi 

observatori; comportamente sunt: se aşează la birou, deschide cărţi, caiete, citeşte sarcina 

temă, scrie etc.  

  Distincţia între comportamente şi valori (onestitate, adevăr). Onestitate nu este 

un comportament - acest comportament nu poate fi înregistrat obiectiv de mai mulţi 

observatori; comportamente care descriu valoarea de onestitate sunt: oferă informaţii la 

cerere, face ce spune etc. 

            Unele comportamente problematice solicită o intervenţie imediată datorită pericolului pe 

care îl constituie pentru copil. Alte comportamente problematice necesită o abordare consistentă pe 

termen lung. Comportamentele problematice care se asociază cu stări emoţionale foarte intense din 

partea elevului sau a profesorului (îngrijorare, furie, dezamăgire etc.) este recomandabil să fie 

gestionate după o pauză de reglare a emoţiilor. După realizarea analizei funcţionale a 

comportamentului, formularea ipotezei explicative şi a obiectivelor de intervenţie, putem alege 

metodele de modificare a comportamentelor problematice care sunt adecvate.  

            Metodele utilizate cel mai frecvent în funcţie de cauzele comportamentului:  

 Întărirea;  

 Întărirea diferenţiată;  

 Extincţia;  

 Consecinţele logice şi naturale;  

 Regulile clasei. 

              În limbajul obişnuit, pedeapsa semnifică diferite lucruri, majoritatea dintre ele total 

neplăcute. Pentru cei mai mulţi dintre noi, pedeapsa este un cuvânt cu conotaţii negative şi indică 

gravitatea unui comportament din punct de vedere etic sau moral. Ca urmare, pedeapsa se adresează 

persoanei în întregime, nu doar comportamentului şi are ca efect rănirea persoanei (de ex. umilirea 

ei, marginalizarea etc.). În domeniul managementului comportamental, pedeapsa este o tehnică de 

modificare comportamentală, care are ca scop reducerea comportamentului şi se adresează doar 

comportamentului. Ca metodă corectă de intervenţie pentru reducerea comportamentului, este 

interzis ca pedeapsa să afecteze persoana sau imaginea sa de sine. 

              Există situaţii în care multe dintre problemele de comportament ale elevilor pot fi 

simptome ale unei condiţii medicale complexe, precum condiţiile neurologice. În aceste cazuri, 

intervenţia învăţătorului sau a profesorului are un rol important în continuare, dar trebuie însoţită şi 
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de alte tipuri de intervenţii, specifice simptomatologiei. Responsabilitatea care revine profesorului 

în aceste cazuri este diferenţierea între o problemă de disciplină şi problemele medicale.  

                   Un diagnostic frecvent confundat cu problemele de disciplină este tulburarea de 

hiperactivitate şi deficit atenţional (ADHD – attentional deficit and hiperactivity disorder). Confuzia 

se datorează faptului că, de cele mai multe ori, modul de manifestare a bolii este similar unor 

probleme comportamentale.  

              ADHD este o tulburare care afectează funcţionarea sistemului cognitiv. Aplicarea unor 

tehnici de intervenţie eficiente porneşte de la cunoaşterea mecanismelor explicative ale tulburării. 

Mecanismele explicative ale ADHD sugerează care sunt tehnicile cele mai eficiente de intervenţie 

şi modul în care acestea pot fi aplicate. Aplicarea unor metode de intervenţie fără cunoaşterea şi 

înţelegerea mecanismelor explicative ale ADHD-ului nu este eficientă. 
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ROLUL PROGRAMELOR DE FORMARE ASUPRA DEZVOLTĂRII PERSONALE.  

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR CHEIE ÎN  VEDEREA 

ÎNVĂŢĂRII DE-A LUNGUL ÎNTREGII CARIERE 
 

Prof. Aurelia Vrâncianu - Colegiul Tehnic” Dimitrie Leonida”- Iaşi 
 

În urma multitudinii de activităţi derulate ca urmare a perfecţionării prin stagiile de formare 

continuă, mereu mi-am  adaptat strategiile şi modul de desfăşurare a proiectelor educaţionale pentru 

a răspunde ochilor curioși și întrebători ai copiilor, să ajung la sufletele lor, să le trezesc 

conştiinţele, să-i fac încrezători în propriile forţe şi puterea ştiinţei, într-un cuvânt, să am 

mulţumirea datoriei împlinite. 
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In acest material încearc să readuc în prim-plan importanţa cursurilor de formare continuă şi 

de autoinstruire permanentă în proiectarea şi derularea activităţilor didactice formale şi nonformale. 

Educaţia permanentă(continuă) este una dintre dimensiunile esenţiale  ale fiinţei umane, prin care 

ne adaptăm şi ne integrăm în mediul vieţii sociale, culturale şi economice. 

Realitatea crudă a vieţii şi explozia informaţională, ca urmare a revoluţiei ştiinţei şi tehnicii, 

pun omul modern în faţa unor provocări vitale, cărora trebuie să le facă faţă prin formarea şi mai 

apoi dezvoltarea unor competenţe cheie sub formă de cunoştiinţe, abilităţi, deprinderi şi nu în 

ultimul rând a unor atitudini adecvate contextual prezentului de zi cu zi, pe parcursul întregii sale 

existenţe. 

În acest cadru de alterare rapidă a cunoştinţelor, de revoluţii în viaţa socială, economică, 

culturală şi politică, de modificare a status-ului economico-social al fiecărui individ corelate cu 

modificările profunde în structura şi funcţiile familiei, Comisia Europeană propune, ca instrument 

de referinţă pentru ţările Uniunii Europene, prin recomandarea 206/962/CE, integrarea a opt 

competenţe cheie: comunicarea în limba maternă, comunicarea în limbi străine, competenţă în 

matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia, competenţă digitală, 

capacitatea de a învăţa procesul de învăţare, competenţe sociale şi civice, simţul iniţiativei şi al 

antreprenoriatului, conştiinţă şi expresia culturală în cadrul politicilor educaţionale, ale 

strategiilor şi infrastructurilor ţărilor membre.  

Aceste competenţe au ca scop dezvoltarea şi împlinirea personalităţii umane, oferind 

fiecărui individ motivaţie, satisfacţie, adaptabilitate, flexibilitate şi în acelaşi timp, conduc spre 

coeziune socială şi cetăţenie activă, aducând un plus de valoare individuală în procesul ocupării 

unui loc de muncă pe piaţa muncii. 

Problematica lumii contemporane, cum ar fi: globalizarea, consumensarismul, deteriorarea 

alarmantă a mediului de viaţă, epuizarea resurselor naturale, explozia demografică prin caracterul 

acut şi present, impun cu stringenţă o nouă abordare educaţională prin care să fie elaborate 

programe bazate pe valori ale unei educaţii de azi şi de dezvoltare durabilă în viitor. 

După cum ştim, finalitatea învăţământului din România şi idealul educaţional derivat din 

politicile educaţionale constau într-o dezvoltare liberă şi armonioasă a individualităţii umane, în 

formarea şi dezvoltarea unei personalităţi autonome şi creative, respectiv de a forma un viitor adult 

antrenat psihosocial care să fie adaptat şi integrat în realitatea socială, economică, culturală. 

În acest sens, pentru a face faţă acestor provocări contemporane în demersul lor didactic, 

cadrele didactice, pe lângă o pregătire iniţială de specialitate şi psihopedagogică riguroasă, trebuie 

să parcurgă de-a lungul carierei un permanent proces de perfecţionare şi autoinstruire prin ample şi 
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diverse programe de formare profesională, prin care să poată răspunde nevoilor actuale de 

cunoaştere şi educare ale elevilor. 

În cariera mea de professor de pana acum, am parcurs multiple programe de formare 

profesională, cursuri care mi-au actualizat şi îmbogăţit bagajul de cunoştinţe şi abilităţi de 

specialitate şi psihopedagogice, care au împiedicat deprofesionalizarea mea prin rutină şi blazare, 

care m-au ajutat să aplic atât în cadrul formal al clasei cât şi nonformal prin activităţi 

extracurriculare, în demersul meu educativ noi metode, resurse şi modele interactive, care să aibe în 

centrul activităţii didactice de predare-învăţare-evaluare elevii şi dezideratele de cunoaştere ale 

acestora. 

Ca profesor, m-am străduit si ma straduiesc să fructific competenţele dobândite în cursul 

stagiilor de formare profesională şi psihopedagogică prin utilizarea competentelor în activităţile de 

predare-învăţare-evaluare, prin utilizarea metodelor şi mijloacele moderne în procesul didactic de 

proiectare a experienţelor de învăţare şi extensia actului didactic de instruire-educare dincolo de 

porţile şcolii, prin derularea împreună cu elevii a unor proiecte educaţionale de cercetare  cu 

finalitate în acumularea de noi cunoştinţe, formarea unor deprinderi şi abilităţi, dar mai ales, prin 

formarea unei atitudini civice, responsabile cu scopul de a-mi pregăti elevii cât mai bine pentru 

viaţa de adult. 

Fără un efort deosebit din partea cadrului didactic, în proiectarea şi derularea activităţilor şi 

pentru reuşita unor astfel de proiecte educaţionale nonformale, trebuie să îţi alegi scopul, 

obiectivele, mijloacele şi resursele, metodele, modul de organizare a activităţii şi în final să 

urmăreşti feed-back-ul din partea beneficiarilor pentru a remedia nejunsurile la activităţile 

următoare. 

 Proiectarea unor astfel de demersuri didactice extracurriculare este un proces laborios, de 

durată  şi de modul de organizare depinde reuşita proiectului, respectiv finalitatea acestuia precum 

şi satisfacţia cadrului didactic pentru un lucru bine făcut. 
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Tiberiu Rudică.  
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INTERVENȚIILE SPECIFICE PENTRU ADHD ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 
 

Prof. Mariana Boboc – Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 
 

Tratamentul ADHD combină intervenţiile psihologice cu un eventual tratament medical. 

Părinţii, profesorii şi copilul trebuie întotdeauna implicaţi în elaborarea programului 

individual de tratament vizând simptomele cele mai severe şi întărind laturile tari identificate în 

cazul fiecărui copil.  

Intervenţiile sunt: 

     Asupra copilului:    Asupra şcolii: 

 Terapia comportamental-cognitivă  

(instruirea pentru autocontrol) 

 Sprijin psiho-pedagogic 

 Terapie farmacologică 

 Asupra părinţilor: 

 Suport educaţional 

 Instruirea părinţilor 

 

 Instruirea profesorilor 

 Tehnici metacognitive 

 Intervenţii psiho-educative 

 

Intervenţia asupra copilului 

Terapia comportamental-cognitivă 

Această abordare propune învăţarea de către copii a unor tehnici de autoghidare verbală 

(dialogul interior îl ghidează pe elev prin situaţiile problematice). Rezolvarea problemelor 

(subîmpărţirea problemelor în elemente mai mici, generarea de soluţii alternative posibile şi 

evaluarea lucrărilor efectuate). 

De asemenea, se procedează la „vaccinarea antistres”. Astfel se conştientizează situaţiile 

stresante şi modul în care pot fi controlate. „Managementul neprevăzutului”, planuri pentru o serie 

de efecte posibile cu consolidare pozitivă pentru efecte adecvate, ignorând comportamentele 

neadecvate pe cât de mult posibil. De asemenea, există evaluări, auto-evaluări şi discuţii, astfel că 

elevul dobândeşte autocontrol interior focalizat asupra realizării rezultatelor pozitive pe baza 

strategiilor şi ca rezultat al implicării. 

Aceste abordări constau în terapia modificată potrivit vârstei şi maturităţii elevului. În cele de 

mai sus sunt implicaţi părinţii şi profesorii. 

Suport psihopedagogic 
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Această abordare oferă o varietate de intervenţii care pot schimba mediul fizic şi social al 

elevului. Scopul este acela de a modifica comportamentul elevului, de a-i spori atenţia. Modificările 

comportamentale ale elevului sunt implementate prin educarea părinţilor şi a profesorilor privind 

recompensarea comportamentelor adecvate/dezirabile sau retragerea privilegiilor în caz de 

neîndeplinire a sarcinilor sau de comportament indezirabil. Părinţii şi profesorii pot participa la 

activităţile copilului atât acasă, cât şi la şcoală. Identificând eventuale probleme legate de sarcini 

sau situaţii viitoare, elevul poate fi învăţat cum să facă faţă situaţiei şi i se pot oferi recompense 

când se descurcă în situaţii dificile. Este important ca părinţii şi profesorii să devină buni 

observatori în timp ce analizează ceea ce se întâmplă. Aceştia trebuie să ştie în ce moment apare un 

incident, regulile care se aplică în acel moment şi consecinţele acţiunilor întreprinse de elev. 

Această verificare este necesară pentru a da elevului posibilitatea să-şi extindă repertoriul de 

exercitare a autocontrolului şi a înţelegerii situaţiei, precum şi să respecte regulile şi să devină 

motivat. 

Pentru a-l ajuta pe copilul cu ADHD, părinţii şi profesorii trebuie să-şi însuşească următoarele 

atribute: 

Să crească numărul şi intensitatea interacţiunilor pozitive cu copilul/ elevul;   

Să ofere compensaţii pentru bună purtare. Acestea pot fi recompense sociale sau materiale; 

Să ignore comportamentul uşor neadecvat; 

Să intensifice conformarea copilului/elevului cu reguli şi convenţii simple, directe şi precise; 

Să aplice în mod constant şi coerent sancţiuni şi sisteme de constrângere pe înţelesul copilului 

atunci când apare un comportament neadecvat. 

Intervenţia asupra părinţilor 

Instruirea părinţilor se face printr-un modul de 8–12 săptămâni aplicat de un terapeut. 

Programul de întâlniri se axează pe o mai bună înţelegere a caracteristicilor copilului afectat de 

ADHD şi îi învaţă pe părinţi cum să se descurce cu dificultăţile create de aceste caracteristici. Se 

realizează şi se învaţă strategii de dezvoltare a deprinderilor sociale pozitive şi de eliminare a celor 

neadecvate. Aceste activităţi de formare vizează şi modalităţi de menţinere a progreselor, dar şi de 

prevenire a recidivei. 

Sesiunile de instruire a părinţilor pot fi rezumate astfel: 

Înţelegerea problemei – informaţii despre ADHD, administrarea chestionarelor; 

Pregătirea părinţilor pentru schimbare – dezbateri despre atitudini şi prejudecăţi, învăţarea 

comportamentelor adecvate; Complexitatea problemei – interacţiunea dintre caracteristicile 

copilului, opţiunile educaţionale şi situaţia dată; 



Educația formală și non-formală în context european, 2017 

 

458 

 

Opţiuni educaţionale care favorizează autoreglarea; 

Identificarea comportamentului negativ al copilului; 

Îmbunătăţirea strategiilor părinţilor; 

Măsuri şi planuri anticipative pentru contracararea problemelor; 

Dezvoltarea competenţei părinţilor de a soluţiona situaţii dificile; 

Evaluarea activităţii desfăşurate şi intenţii de viitor. 

Trebuie să subliniem că toate sesiunile permit aplicarea tehnicilor pedagogice şi sunt pregătite 

pentru evaluarea relaţiei familiei. Pe de altă parte, întâlnirile de grup sunt mai eficiente în atenuarea 

frustrărilor şi a izolării adesea resimţite de părinţii copiilor cu dificultăţi comportamentale. 

Intervenţia asupra şcolii 

(Tehnici metacognitive şi instruirea profesorilor) 

Consilierea profesorilor se axează pe comportamentul copilului şi pe strategii ce pot fi 

integrate în rutina şcolară, fie pentru toţi copiii, fie la nivel individual. 

Obiectivele consilierii includ: 

Pregătirea mediului de facilitare 

Capacitatea de a prevedea consecinţele intervenţiei care poate conduce la îmbunătăţirea 

comportamentului elevului: 

• să-i ofere feedback copilului; 

• să stabilească rutine; 

• să stabilească reguli. 

Cu cât programul zilnic este mai structurat şi mai regulat, cu atât este mai puţin volatil 

comportamentul elevului, şi deci trebuie să: 

 organizăm clasa şi timpul de lucru; 

• organizăm activităţile şi materialele; 

 

• optimizăm abordarea exerciţiilor şi structura lecţiei; 

• reducem comportamentul evaziv prin tutorare şi 

învăţare prin cooperare. 

Strategiile şi abordările de mai sus sunt susţinute prin: 

• feedback verbal pozitiv/laudă; 

• contracte comportamentale; 

• economia recompenselor simbolice; 

• costul răspunsului.  
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