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ELEV AZI, PROFESIONIST MÂINE!  

Prof. Andraș Esther - Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Petroșani  

 

România se confruntă cu o problemă de proporţii în ceea ce priveşte inserţia tinerilor absolvenţi, atât de 

studii preuniversitare, cât şi superioare, pe piaţa muncii. Această stare de fapt este cauzată de o serie de 

factori specifici, precum lipsa calificărilor, a studiilor de specialitate, a certificărilor în strânsă corelaţie cu 

oferta pieţei de muncă şi cu realităţile sociale, lipsa activităților de consiliere și orientare profesională. 

O mare parte a acestei stări de fapt este cauzată de insuficienţa şi ineficienţa activităţilor de consiliere şi 

orientare în carieră din învăţământul preuniversitar, activităţi care ar trebui să dubleze procesul educaţional 

şi în cadrul acestor acţiuni elevii să fie ghidaţi, sfătuiţi, prin intermediul unor programe personalizate, în 

alegerea celei mai bune oferte de studii atât în timpul liceului, cât şi după finalizarea lui, urmată de 

dezvoltarea carierei, a vieţii profesionale, finalizând cu integrarea în societate ca adulţi şi ca profesionişti pe 

piaţa muncii. 

În vederea realizării dezideratului de integrare a elevilor din domeniul tehnic/servicii pe piața muncii 

sunt necesare următoarele acțiuni și activități: 

- informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu prin desfășurarea unor servicii de 

consiliere educaţională şi vocaţională, consiliere şi evaluare psihologică, consiliere în carieră, elaborarea de 

materiale destinate informării, orientării şi consilierii;  

- orientarea şi consilierea elevilor astfel încât aceştia să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod 

optim propriul traseu educaţional; 

- realizarea unor acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a elevilor şi absolvenţilor: 

sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare, organizarea de prezentări 

de companii, sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale,  realizarea de studii şi 

analize periodice privind abandonul școlar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul serviciilor de 

consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora, 

elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei pe piaţa muncii; 

- reducerea abandonului școlar cauzat de motive personale sau de orientare în carieră, precum şi de motive 

personale sau de adaptare la mediul școlar; 

- facilitarea relaţiei dintre elevi şi piaţa muncii, astfel încât aceştia să cunoască nevoile şi 

provocările reale ale pieţei muncii; 

- creşterea angajabilităţii elevilor în domeniile de studiu absolvite; 

- facilitarea comunicării între elevi, cadre didactice şi angajatori;  
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- colaboararea cu organizaţii locale şi naţionale pentru facilitarea prezentării ofertei acestora către elevi; 

- organizarea unor acţiuni comune/de colaborare cu alte instituții școlare în scopul 

dezvoltării carierei elevilor şi absolvenţilor, ca parte integrantă a programului lor școlar; 

- informarea elevilor și a absolvenţilor cu privire la obţinerea de atestate profesionale sau de competenţă;  

-  realizarea unei bază de date proprie cu informaţii despre absolvenţii care sunt în căutarea unui loc de 

muncă; 

- colaborarea cu diverse asociaţii şi cu organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale, cu Ministerul 

Muncii şi Protecţiei sociale şi cu direcţiile judeţene ale acestuia, cu Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare 

Profesională şi cu filialele județene în vederea obţinerii de informaţii necesare realizării obiectivelor propuse; 

Sarcina cea mai importantă a învățământului tehnic este de a asigura o compatibilitate a 

absolvenților săi cu a absolvenților formați în cadrul învățământului tehnic european. Trebuie să se realizeze 

o orientare profesională a acestora și să se formeze spre o atitudine creatoare, critică şi independentă, spre 

un comportament permanent adaptat la situații noi. Acest lucru implică o flexibilitate școlară care să permită 

adaptarea, în primul rând a mediului școlar, la schimbările vieții socio-economice. Investiția în educatie este 

necesară deoarece dezvoltarea economico-socială, dezvoltarea învațământului apar ca cerințe ale 

progresului de ansamblu al societății. Pe termen lung, învățământul contribuie la dezvoltarea economică a 

unei țări, stimulează progresul și ridică standardul de viață al populației.  

 

Bibliografie: 

Gruianu Silviu – Inserția pe piața muncii a viitorilor absolvenți POSDRU/161/2.1/G/136467 Universitatea 

POLITEHNICA din București 

 http://www.tribunainvatamantului.ro/corelarea-sistemului-educational-cu-piata-muncii-un-proiect-

european-care-promoveaza-pregatirea-profesionala/ 

http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/images/imguploads/informatii_interes_public/hotarari_sen

at_ued/11_decembrie_2014/anexa_la_hs_36_metodologie_de_organizare_si_functionare_ccoc_ued_lugoj

.pdf 

http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/7%20melleklet%20-

%20Metodologie%20CCOC.pdf 

 

 

 

 

http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/7%20melleklet%20-%20Metodologie%20CCOC.pdf
http://www.sapientia.ro/data/AzEgyetemrol/Dokumentumok/Szabalyzatok/7%20melleklet%20-%20Metodologie%20CCOC.pdf
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ACTIVITĂȚI DE STIMULARE A INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A TINERILOR  
prof. APOLZAN Lavinia, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva 

prof. MOȘUȚIU Laura, Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva 

 

 

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. 

Pregătirea tehnică și profesională trebuie abordată ca modalitate de a furniza elevilor cunoștinte 

teoretice și practice necesare pentru a da un răspuns flexibil și satisfăcător nevoilor existente pe piața muncii. 

Pe baza acestui concept, pregătirea derulată în școlile IPTI trebuie să se potrivească cu pocesele ce au 

loc în firme și trebuie planificată luând în considerare cunoștințele pe care elevii trebuie să le dobândească, 

atât din punct de vedere teoretic și conceptual cât și din punct de vedere al echipamentelor și tehnologiei. 

Pe acest fundal, stagiul de practica devine o parte importantă a educației elevilor care participă în programele 

de practică, ca activitate de instruire derulată în afara programului de lucru. 

Stagiile de practică caută să aducă elevii în contact cu lumea activă și prin aceasta, să le completeze 

pregătirea profesională și personală prin efectuarea de practică într-un mediu de producție real. 

Tinerii care merg în străinătate și învață despre o nouă cultură, o limbă și o țară nouă sunt, de obicei, 

satisfăcuți. Dar ceea ce este dificil de obținut în cazul unui stagiu de practică internațional este însușirea unor 

deprinderi profesionale, care să corespundă pregătirii profesionale și să  sporească deprinderile tinerilor 

dupa încheierea stagiului de practică. 

Elevul este satisfăcut de mobilitate dacă acesta iși îndeplinește în totalitate următoarele nevoi de 

invățare: noi  metode  de  lucru,  deprinderi  profesionale  și  experiența  dobândită  care  să corespundă 

pregătirii sale profesionale, îmbunătățirea abilitaților de limbi străine, experiența de viață, experiența de a 

locui singur, cunoașterea unor culturi diferite, cunoașterea de persoane noi, etc. 

Școala de care aparține elevul va obține satisfacții în urma mobilității dacă elevul și-a îndeplinit nevoile 

de învățare. Cu alte cuvinte, satifacția centrului educațional este obținerea satisfacției de către elev prin 

dobândirea de cunoștinte. Aceasta este o valoare adaugată pe care școlile o pot furniza elevilor lor care 

participă la mobilitate. 
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În unele cazuri, experiența unei mobilitați poate fi foarte mulțumitoare pentru elev, chiar dacă 

deprinderile profesionale pe  care  le-a  dobândit  nu  sunt  foarte  bune.  Chiar  dacă așteptările elevului sunt 

foarte reduse, și există, în general, satisfacție, mobilitatea poate fi considerată de către școala IPT ca având 

o slabă calitate deoarece nu au fost dobândite suficiente deprinderi si competențe. Acesta este motivul 

pentru care o bună evaluare a realizărilor și a comptențelor dobândite de către elev în urma participării la 

un stagiu de practică internațional este esențială. 

Proiectul  MOBILITATE  ERASMUS  PENTRU STIMULAREA ANGAJABILITĂȚII VIITOARE demarat în 

noiembrie 2016 și finanțat  prin Programul Erasmus+, program al Uniunii Europene pentru Educaţie, 

Formare, Tineret şi Sport se adresează unui număr de 110 elevi din clasele a X-a, a XI-a și a X-a  învățământ 

profesional. 

Proiectul a fost inițiat și promovat de un consorțiu VET național alcătuit din 4 colegii tehnice din judetele 

Timis și Hunedoara, ca răspuns la nevoia de: bune competențe cheie şi profesionale specifice pe piața muncii, 

educație și formare profesională inițială de înaltă calitate, schimbare și diferențiere. 

Obiectivul general este de a spori internaţionalizarea în fiecare din Colegiile Tehnice implicate permiţând 

cursanţilor de la toate calificările să beneficieze de experienţa de formare în străinătate. 

Obiectivele specifice: dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe  de către 110 elevi ai colegiilor 

tehnice membre ale consorţiului naţional  HD-TM-VET în domeniului de  calificare, în ţări  din Uniunea 

Europeană şi recunoaşterea de către şcolile  unde învaţă  pentru a-i face  competitivi pe piaţa forţei de 

muncă, în raport cu cerinţele angajatorilor  şi  pentru creşterea angajabilităţii; dezvoltarea unor parteneriate 

ECVET  şi construirea unor consorţii VET naţionale durabile  în scopul facilitării mobilităţii geografice şi 

profesionale şi creşterii angajabilităţii tinerilor europeni.  

Activitățile principale ale proiectului sunt stagiile de formare profesională în străinatate în companii sau 

centre de formare de pe teritoriul UE, pregătirea culturală, lingvistică și pedagogică pentru cei 110 elevi 

precum și încheierea unor acorduri de parteneriat și asigurarea reciprocității . 

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 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. 

Gândurile Cristinei Albrecht, elevă în clasa a XI-a A la Colegiul Tehnic “Transilvania” Deva, care a efectuat 

stagiul de pregătire practică în Lisabona, timp de trei săptămâni, sunt edificatoare: 
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Când spun șansă, vreau să subliniez faptul că, în acest fel, am avut ocazia să fac stagiul de pregătire 

practică din clasa a XI-a în domeniul electronicii la CINEL, Lisabona, Portugalia. Acest fapt a constituit o 

reconsiderare din partea mea a tot ceea ce îmi doream pentru viitor, a fost o rampă de lansare a proiectelor 

mele. Practica la CINEL mi-a demonstrate că teoria are o finalitate practică, că acele cunoștințe pe care le 

credeam aride, au aplicabilități nebănuite. Am făcut față cu brio provocării Cinel, mi-am rezolvat impecabil 

sarcinile de lucru, m-am evidențiat ieșind de câteva ori la tablă, am comunicat bine cu tutorii de practică în 

limba engleză.  

Întoarsă din mobilitate, mi-am reluat programul zilnic, dar am pus mult mai mare accent pe pregătirea 

mea la științele exacte și la disciplinele tehnice, stimulată de cele văzute în Portugalia.  

Sunt hotărâtă să urmez o facultate tehnică în domeniul electronicii și sunt acum convinsă că examenul de 

Bacalaureat am să-l promovez cu bine. 

Programul Erasmus+ m-a determinat să mă reconsider, să știu că pot mai mult, cu siguranță mi-a schimbat 

viitorul! 

 

 

Bibliografie: 

Jigău Mihai , 2001, Consilierea carierei Sigma, București  

http://www.q-placements.eu/pdf/results/ROMANIAN/3_stagiul-de-practica-international.pdf 

 

 

 

 

 

 



13 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL DASCĂL ȘI DISCIPOL  
Prof. Bakos Carmen, Grăd.P.P. Nr. 3 Petroșani 

 

PARTENERI: 

Grădiniţa PP.Nr.3 Petroşani 

C.R.E.D-Petroșani 

Asociația PROFAMILIA 

Grădinița P.P. ”Dumbrava Minunată”, loc. Alba-Iulia, jud. Alba 

Grădinița cu PP. ”Constantin Brâncuși”, loc. Tg-Jiu, jud. Gorj 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE ŞI COORDONARE A PROIECTULUI: 

Profesor Muntean Lucica Dina-director, Grădiniţa PP.Nr.3, loc. Petroşani 

Profesor Berbeceanu Gabriela, inspector educație timpurie ISJ Hunedoara 

Profesor Vârtei Aurora, inspector educație timpurie ISJ Alba 

Profesor Bakoș Carmen, Grădiniţa PP.Nr.3,loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Profesor Rebegea Renata, Grădiniţa PP.Nr.3,loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Profesor Durlă Maria-Mirela, Grădiniţa PP.Nr.3, loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Profesor Schneider Marioara, Grădiniţa PP.Nr.3, loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Profesor Epure Mariana, Grădiniţa PP.Nr.3,loc. Petroşani,jud. Hunedoara 

Profesor Gherbe Nicoleta Mihaela, Grădiniţa PP.Nr.3,loc. Petroşani,jud. Hunedoara 

Profesor Tutunaru Laura,Grădiniţa PP.Nr.3, loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Profesor Ianc-Cuza Ramona, Grădiniţa PP.Nr.3,loc. Petroşani,jud. Hunedoara 

Profesor Bradu Ionela-Liliana, Grădiniţa PP.Nr.3,loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Profesor Pîrcălabu Domnica,Grădinița cu PP.”Constantin Brâncuși”,loc. Tg-Jiu 

Profesor Hajmasan Aurora-director G.P.P. ”Dumbrava Minunată”,Alba-Iulia, Alba 

ECHIPA DE PROIECT: 

GRĂDINIȚA PP.NR.3 PETROȘANI, HUNEDOARA 

Profesor Gâț Elena 

Profesor Catrinescu Nadia 

Profesor Roșia Claudia 

Profesor Bodescu Mihaela 

Profesor Gogoloșu Raluca 

Profesor Ursu Andreea 
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Profesor Gheocea Ionela 

Profesor Popescu Gabriela 

Nenu Mariana 

Galea Lucica 

Turneanu Cristina 

Stoica Cătina 

Gogelescu Simona 

GRĂDINIȚA PP ”DUMBRAVA MINUNATĂ”, ALBA-IULIA, ALBA 

Profesor Popa Aura 

Ed. Oțoiu Floare 

            GRĂDINIȚA CU PP.”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,TG-JIU,GORJ 

Profesor Cutuca Gabriela- director 

Educatoare Moroșanu Camelia 

Profesor Geană Cristina 

Profesor Matei Ilona Cristina 

 

IDEEA PROIECTULUI 

 Cei care educă copiii sunt la fel de demni de onoare ca si cei care le dau viață; de  

aceea dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i!” (Aristotel). 

Deseori ne punem noi profesorii întrebarea: ”Ce-ar trebui să facem ca să ajungem la sufletul și mintea 

elevului?”, întrebare la fel de dificilă precum originea universului. Orice curs de pedagogie, de 

psihopedagogie îți dă explicații și îndrumări seci chiar și atunci când îți prezintă cazuri concrete. 

Concluzia noastra este, după destul de mulți ani petrecuți în fața elevilor, că fiecare elev și fiecare 

generație este altfel, deci suntem nevoiți să schimbăm permanent modul de abordare prin strategii 

inovatoare. 

MOTIVAȚIA PROIECTULUI 

                  Un bun dascal conduce procesul instructiv-educativ astfel incat discipolul va dobandi abilitatea 

de a persevera în învăţare, de a se concentra pe perioade extinse şi de a reflecta critic asupra scopurilor 

şi ţintelor învăţării ,deprinderi de munca  autonomă , colaborare pentru realizarea obiectivelor în scopul 

formarii deprinderilor plastice/practice, obţinerea de beneficii din grupuri de lucru eterogene, 

împărtăşirea achiziţiilor învăţării,  evaluarea propriei munci, solicitarea de informaţii şi sprijin când este 

cazul. 
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Materialele de lucru puse la dispozitie vor fi selectate astfel incat sa dezvolte imaginatia , creativitatea 

si originalitatea , raspunzand interselor si nevoilor copilului de a actiona, ceea ce implica organizare , 

cautarea strategiilor , gandire, selectie. Mandria copilului de a fi creat ceva , o jucarie, un lucru util, 

concret, este un sentiment tonic care educa vointa si cultiva increderea in fortele proprii. 

Un cuvânt de încheiere:  Iubește ceea ce faci și vei reuși ! 

 

TITLUL PROIECTULUI 

Proiect educațional județean 

DASCĂL ȘI DISCIPOL 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

             a. Dezvoltarea competenţelor și abilităților preşcolarilor/elevilor de a se exprima artistic/ plastic/ 

tehnic/științific sub directa îndrumare a profesorului coordonator. 

b. Valorificarea experientei profesionale prin prezentarea unor situatii exemplificatoare, edificatoare 

pentru activitatea didactica.  

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

să dobândească cunoștințe elementare plastice/ artistice/ tehnice/ științifice în specialitatea sau aria 

curriculară a profesorului coordonator; 

să-și dezvolte abilităţi de a exprima plastic emotii, sentimente si a cadrelor didactice de a reflecta 

exemple de bune practici în interrelaționarea cu elevul/ copilul. 

 să desfăşoare activităţi demonstrative, practice, în vederea însuşirii de cunoştinţe din diverse arii 

curriculare; 

 să se promoveze exemple de bună practică legate de relația dascăl-discipol prin lucrări diverse.  

RESURSELE 

umane: cadre didactice şi preşcolari/ şcolari din ţară; 

materiale: pliante, mape, calculator, coli pentru desen, acuarele, carioca, creioane colorate, imprimantă, 

hârtie, carton, panouri, materiale naturale, materiale reciclabile, diplome,CD-uri popularizare in mass-

media, ziare locale, album cu cele mai importante activităţi din proiect 

de timp: februarie-mai 2018. 

GRUPUL-ȚINTĂ 

Beneficiari direcţi: cadre didactice, preşcolari şi şcolari 

Beneficiari indirecţi: părinţi,reprezentanţi ai comunităţii locale 
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ETAPELE ACTIVITĂȚILOR 

Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională și de diversificare a contactelor cu alte instituții 

Contactarea partenerilor dezirabili 

Încheierea protocolului de colaborare 

Formarea echipei de proiect 

Întocmirea calendarului de activități. 

Derularea proiectului. 

Monitorizarea și diseminarea 

Evaluarea proiectului. 

 

INFLUENŢA ROMÂNEASCĂ ASUPRA CULTURII EUROPENE 
     Prof.înv. primar: Bârlea Cornelia, - C. N. I ”Carmen Sylva” Petroșani 

 

Aflata la răscrucea civilizaţiilor, România, cu un trecut pe cât de frământat, pe atât de glorios, a contribuit 

nemijlocit la formarea istoriei şi culturii universale. Negresit, istoria românilor este o parte a istoriei europene 

şi poate una din cele mai zbuciumate evanimente. 

  Poporul român, purtând sigiliul Romei, a apărut în istorie în mileniul întâi al erei noastre şi a rămas în 

acelaşi spaţiu geografic pâna în prezent.  

Existenţa entităţilor pre-statale ale populaţiei româneşti (cnezate şi voievodate) a fost atestată, de 

diverse surse bizantine, slave , ungare şi ulterior de cele occidentale, începând cu sec. al X-lea. n sec. al XIV-

lea, primele state medievale romaneşti au apărut prin contopirea formaţiunilor prestatale 

existente.Constituirea statelor românesti a fost favorizată de revigorarea drumurilor comerciale şi slăbirea 

Ungariei în urma invaziei mongole. 

Înca din Evul Mediu, românii au trăit în trei principate invecinate şi cu statut autonomy,în pofida marilor 

campanii de cucerire duse de Imperiul Habsburgic, au reuşit să-şi menţină independenţa timp de un secol ( 

XIV-XV). Totodată, aceste principate au fost ameninţate şi de ascensiunea puternicului Imperiu Otoman. 

În secolele X-XI, Transilvania a fost cucerită de către Ungaria si încorporată ca voievodat autonom. Fiind 

conduşi de domnitori precum Mircea cel Bătrîn, Vlad Tepeş (Ţara Românească) sau Ştefan cel Mare 

(Moldova), românii au înfruntat cu succes pericolul otoman. Dintre toţi domnitorii poporului românesc ce şi-

au aparat cu vehemenţă patria şi neamul, cel mai necruţator cu duşmanii a fost Vlad Tepeş. 

Faima mondială de care s-a bucurat Vlad Tepeş vine de la puternica personalitate a Domnitorului Ţării 

Româneşti, voievod autoritar şi un luptător neînfricat împotriva otomanilor. Despre faptele lui, izvoarele 
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narative au răspândit în toata Europa imaginea unui domn crud şi neîndurător. În realitate, Vlad Tepeş a fost 

un domnitor autoritar în politica internă, neînduplecat cu boierii şi un luptător pentru apărarea Ţării 

Româneşti. 

Legenda lui Dracula constituie un fenomen de cultură românească medievala cu cel mai mare ecou 

internaţional şi cea mai spectaculoasă persistenţă. Aceasta s-a născut din groaza stârnită de faptele 

voievodului valah împotriva Imperiului Otoman.Numele de Dracula s-a impus cu precădere în spatiul din 

nord-vestul Ţării Româneşti, până în Europa centrală, mai ales în perioada 1462-1475. Însuşi Vlad Tepeş a 

adoptat numele Dracula în propria sa semnatură.  

În 1897, în vestul Europei, de sub condeiul scriitorului irlandez Abraham (Bram) Stoker a luat naştere 

Contele Dracula, personaj fictiv sortit să devină prototipul invidiat al unei întregi literaturi de groaza din 

primele trei sferturi ale secolului nostru. 

Poporul român tindea mereu spre o unificare a tuturor voievodatelor româneşti împotriva duşmanilor. 

Astfel, în 1600, Domnitorul Mihai Viteazul a înfaptuit, pentru prima dată, unirea celor trei ţări române .În 

urma tratatului de la Viena, din anul 1686, Transilvania rămâne parte a Imperiului Habsburgic, iar Moldova 

şi Muntenia rămân sub dominaţie otomană. Bucovina (partea de nord a Moldovei) a fost anexata Imperiului 

Habsburgic în anul 1775, iar Basarabia (partea de est a Moldovei) a fost data Rusiei în 1812. 

În urma războiului ruso-turc (1828-1829), Moldova şi Muntenia şi-au câştigat independenţa faţă de 

Imperiul Otoman. În anul 1859, cele două principate se unesc şi România devine independentă. Domnitorul 

Munteniei şi al Moldovei a fost ales Alexandru Ioan Cuza, care în anul 1862 a creat un stat naţional numit 

România, cu capitala la Bucureşti. 

După moartea regelui Carol I, nepotul său, Ferdinand I, l-a înlocuit (în 1916) şi a implicat Romania în 

război de partea Triplei Antante, având obiectivul eliberării Transilvaniei de sub ocupaţia austro-ungară. La 

1 decembrie 1918 Transilvania e anexata României. La sfârşitul războiului, Bucovina, Basarabia şi o parte din 

Banat revin, de asemenea României, aceasta aproape dublându-şi teritoriul. 

Perioada de cert progres economic şi reală afirmare politică şi culturală a fost brusc stopată îndată după 

izbucnirea celui de-al doilea război mondial, în anul 1940, când o treime din suprafaţă şi populaţia ţării este 

desprinsă. 

În anul 1940, în condiţiile impuse de Pactul Molotov-Ribentrop, România pierde Basarabia şi Bucovina, 

care sunt anexate URSS-ului. Totodată, România a fost forţată să renunte la partea de nord a Transilvaniei, 

în favoarea Ungariei, iar Dobrogea a fost luată de Bulgaria. În urma Tratatului de Pace de la Paris, din 

octombrie 1944, România recâştigă Transilvania. 
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De aceea putem afirma că, influenţată de culturile non-europene cu care a luat contact în decursul 

istoriei, cultura românească a dobândit o disponibilitate pentru universal, un realism organic şi o capacitate 

de a păstra necontenit contactul cu izvoarele vechi şi cu tradiţiile, fără a deveni anacronică. Acestea sunt 

valorile pe care ea le poate împărtăşi culturii europene, precum şi experienţa ei milenară de a nu produce 

rupturi sau cotituri violent, asimilând tot ce este nou şi frumos din fondul universal al umanităţii. Cultura 

europeană, la rândul ei, a reacţionat ca un adevărat “burete” care a “absorbit”, pe rând, aspecte culturale 

din cele mai diverse, venite aici fie din Răsărit, fie din Apus. 

Cu toate că Tratatul de la Maastricht (1992) recunoaşte formal pentru prima dată dimensiunea culturală 

a integrării europene, iniţiativele culturale europene au început mai devreme. Este vorba despre programul 

Capitala Culturală Europeană ce se desfăşoară cu succes în fiecare an începând cu 1985. 

Bucureştiul a devenit oraş cosmopolit. El ofera o gama largă de atractii, pentru gustul fiecaruia, indiferent de 

categoria de vârsta şi apartenenţă natională. Amestec de nou şi vechi, este un oraş tânar şi plin de viaţă în 

care se construieste enorm. Nu este un oras-muzeu, împietrit în pliantele turistice. Minunatul amestec de 

stiluri arhitectonice, instituţiile culturale, biserici, catedrale, monumente de arhirectură, terasele, bistrourile 

şi restaurantele sale, pitorescul străzilor, politeţea şi bunăvoinţa locuitorilor fac din Bucureşti un oraş plin de  

personalitate . 

Cultura şi creativitatea sunt prezente în viaţa cotidiană a fiecărui cetăţean. Însă, o dată cu integrarea 

României în Uniunea Europeană, acest aspect devine deosebit de important din prisma rolului actului 

cultural, a creaţiei culturale şi a promovării valorilor moştenirii culturale a fiecărei comunităţi în parte. 

Uniunea Europeană susţine cultura şi promovarea actului cultural – prin toate formele sale de manifestare, 

continuând cu prezentarea noilor dimensiuni externe ale culturii europene, acentuând creşterea importanţei 

culturii ca parte a dialogului politic cu ţările şi regiunile partenere din toată lumea pentru promovarea 

schimburilor culturale şi pentru integrarea sistematică a culturii în cadrul unor programe şi proiecte de 

dezvoltare. 

Identificarea, comunicarea şi recunoaşterea publică la nivel european a cazurilor de bună practică, a 

proiectelor, programelor şi acţiunilor Comunităţii Europene în special în rândul tinerilor va demonstra că 

implicarea cetăţenilor reprezintă un factor de succes important pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii lor. 

Utilizarea culturii drept factor integrator în educaţie poate induce elevilor care aparţin unor grupuri 

etnice diferite mecanisme de adaptare specifice, care vor dezvolta creativitatea culturală, în acest caz, elevii 

achiziţionând un sistem de valori cu caracter general uman, care îi va ajuta să devină parte integrantă a 

microgrupurilor de care aparţin şi ai societăţii moderne. 
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Educaţia interculturală se adresează tuturor elevilor, autohtoni sau emigranţi, şi caută să-i sensibilizeze 

la respectarea diversităţii, toleranţă, solidaritate.  
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CUM SĂ-ŢI CONSTRUIEŞTI SINGUR CARIERA 
Prof.Biriș Daniela-Silvia, Școala Gimnazială I.D. Sîrbu Petrila 

 

Una dintre primele întrebări pe care le primeşti când te reântâlnesti cu un fost coleg sau prieten este 

„Cu ce te mai ocupi?”. În ziua de azi statutul profesional dictează statutul social pe care îl avem.Un loc de 

muncă bine plătit, o promovare, condiţii mai bune de lucru sunt obiectivele principale ale persoa aflate întrun 

loc de muncă nou, pentru a avea succesul pe care îl doreşti, există câteva lucruri care trebuie făcute bine şi 

la momentul potrivit. 

Planificarea carierei nu este o activitate care ar trebui făcută o singură data, în liceu sau în facultate şi 

apoi lăsată deoparte pe parcursul carierei.Mai degrabă este o activitate care are efectele scontate numai 

dacă este facută în mod regulat, mai ales datorită faptului că, după cum s-a demonstrat, un angajat îşi 

schimbă cariera de mai multe ori de-a lungul vieţii. Şi nu este niciodată prea devreme sau prea târziu să începi 

să-ţi planifici cariera. 

Majoritatea oamenilor nu păstrează o evidenţă a realizărilor profesionale şi de fiecare dată când îşi caută 

un nou loc de muncă se confruntă cu dificultatea de a-şi crea CV-ul. Analiza realizărilor  

anterioare, păstrarea unei evidenţe a acestora, nu este utilă numai creeri unui CV, ci şi planificării carierei. 

Nu aştepta prea mult pentru a-ţi face planuri legate de carieră. Planificarea carierei poate avea beneficii 

multiple, de la stabilirea obiectivelor la o viaţă plină de succes. Odată ce ai început revizuirea şi planificarea 

carierei, cu informațiile pe care le vei primi de la personae autorizate, vei fi mai bine pregatit pentru orice 

obstacol – atât în cariera ta profesionala, cât şi în viaţă. 

Potrivit literaturii de specialitate şi practicii manageriale în domeniul resurselor umane, planificarea carierei 

reprezintă: 
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• procesul de identificare a nevoilor, aspiraţiilor şi oportunităţilor privind cariera în cadrul unei organizaţii, 

precum şi acela de realizare a unor programe de dezvoltare a resurselor umane, în scopul susţinerii carierei 

respective; 

• procesul de alegere a ocupaţiilor, organizaţiilor şi căilor de urmat în cadrul unei cariere; 

• procesul continuu de descoperire, după cum afirmă Edgar Schein, în care o persoană dezvoltă lent un 

concept propriu ocupaţional, ca rezultat al capacităţilor sau abilităţilor, nevoilor, motivaţiilor și aspiraţiilor 

acesteia, precum şi al propriului sistem de valori; 

• procesul prin care angajaţii individuali identifică şi traduc în viaţă paşii pentru atingerea scopurilor carierei. 

Planificarea carierei poate fi voluntară sau impusă.  

Planificarea voluntară este practicată de angajații care doresc o promovare sau o nouă orientare a 

carierei cu menţinerea cel puţin la acelaşi nivel a salarizării.  

Planificarea impusă sau necesară este iniţiată de un angajat pentru a evita unele situaţii mai putin dorite, 

ca, de exemplu, situaţia de şomer.De asemenea, planificarea carierei poate fi tratată la nivel organizaţional 

sau individual, însă, este necesar ca atât organizaţia, cât şi individul să acţioneze având permanent în vedere 

interesul comun. 

Modelele de planificare a carierei, pentru întregul personal al unei organizaţii, sunt, după unii autori, 

urmatoarele: modelul „şansă şi noroc"; modelul „organizaţia ştie cel mai bine" şi modelul autoorientat. 

Iată o serie sfaturi pentru o planificare de succes a carierei: 

Identifica-ţi calitaţile de care te poţi folosi; 

Stabileşte-ti obiectivele profesionale;  

Revizuie tendinţele joburilor și carierelor; 

Studiază noi oportunitaţi de studii / traininguri şi promovare profesională; 

Transformă planificarea carierei tale într-un eveniment anual; 

Conturează-ţi traseul pe care l-ai urmat de la ultima planificare a carierei; 

Reflectă asupra a ceea ce-ţi place, ce-ţi displace şi asupra nevoilor si dorinţelor tale; 

Examinează-ţi preferinţele în materie de distracţie şi hobbiurile; 

Analizează realizările trecute. 

   În construirea planului de carieră a elevului intervin mai multe aspecte ce pot fi grupate în două categorii:  

generale (ajută la conturarea planului de carieră) şi  

particulare (etape concrete urmate de elev în căutarea unei ocupaţii). 
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Unul dintre elementele importante pentru managementul carierei este cunoaşterea de sine. Aspectele 

care prezintă o relevanţă mai mare pentru deciziile de carieră sunt: interesele elevului, valorile personale, 

aptitudinile şi personalitatea ca element integrator. 

Procesul decizional poate parcurge traseul ilustrat în schema de mai jos: 

În traseul decizional etapa centrală o constituie stabilirea planului de carieră care cuprinde: 

scopul (evenimente, rezultate dezirabile) 

obiectivele (definesc în mod specific ceea ce persoana doreşte să realizeze) 

strategiile (modalitatea practică de a îndeplini obiectivele) 

Pregătirea elevilor pentru activităţile de consiliere acarierei se poate realiza cu ajutorul unor scurte 

exerciţii care focalizează atenţia pe noile activităţi, detensionează şi produc voie bună. 

A. Definirea deciziei şi identificarea alternativelor 

E. Reevaluarea deciziei 

D. Implementarea deciziei 

B. Explorarea şi evaluarea alternativelor existente 

C. Planul de carieră 

Planificarea carierei începe din primii ani de liceu şi porneşte de la idealul de viată ce reprezintă o 

dominantă prezentă atât în viaţa personală cât şi în viaţa profesională. Idealul unui om poate fi: să apere 

dreptatea, să facă bine oamenilor, să descopere ceva nou în domeniul ştiinţei şi tehnicii, să trăiască în lux sau 

să fie celebru, idealuri ce determină o persoană să îşi concentreze toată energia şi resursele de care dispune 

în vederea atingerii acestui ideal. Poate foarte mulţi dintre elevii noştrii nu au conturat în mod clar un ideal 

sau o misiune în viaţă, dar şi cu ajutorul nostru, al profesorilor, identificarea unui astfel de ideal face ca 

motivaţia pentru muncă să fie mai puternică iar obstacolele întâlnite să fie mai uşor de depăşit. 

Astfel profesorii au ocazia să îşi însoţească elevii să facă un mic pas pentru a pune puţină ordine în viaţa 

lor, prin imaginarea sau descoperirea unui ideal care li se potriveşte, dacă nu chiar prin identificarea sau 

asumarea unuia. 

Obstacole întâlnite în desfăşurarea unei astfel de activităţi: 

- termenul de ideal este abstract şi greu de înţeles mai ales în primii ani de liceu; 

- elevii nu îşi dau seama cu ce îi poate ajuta în alegerea carierei; 

- unii elevi nu au niciun ideal şi nici nu au de gând să îşi formuleze unul; 

- uneori părinţii şi prietenii le spun că este o prostie, motivând că nici ei nu au un ideal şi totuşi se descurcă. 

Avantajele identificării unui ideal în viată: 

- idealul este cel care întăreşte motivaţia pentru muncă; 
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- idealul asigură coerenţa vieţii; 

- idealul este cel care conferă speranţă şi putere pentru a putea depăşi obstacolele; 

- existenţa unui ideal întăreşte stima şi încrederea în sine. 

Idealul se poate identifica prin realizarea de către elev a unui desen care să simbolizeze un ideal de viaţă 

real sau imaginar care să îl reprezinte după care poate să descrie experienţa trăită în timpul activităţii 

respective. Astfel profesorului îi revine datoria să sintetizeze cele petrecute dar accentuând asupra idealului 

ca şi cum ar fi ceva care aduce un plus de ordine în viaţă. 

Idealul reprezentat prin simboluri umane şi materiale are drept scop identificarea idealului în viaţă, iar 

elevii reprezintă simbolic prin propriile corpuri care pot fi în mişcare sau în repaus, dar şi cu ajutorul 

obiectelor găsite în sala de clasa, o misiune în viaţă. La sfârşitul activităţii fiecare elev îşi exprimă impresiile, 

opiniile şi experienţele trăite. 

Descoperirea idealului celuilalt are drept scop identificarea relaţiilor dintre trăsături, abilităţi, interese şi 

valori cu idealul de viaţă. Deoarece grupele sunt alcătuite din doi elevi, unul dintre aceştia trebuie să afle cât 

mai multe lucruri despre celălalt prin adresarea întrebărilor iar când consideră că a aflat suficient va numi un 

ideal care i se potriveşte celui cu care a stat de vorbă după care rolurile se schimbă şi cel care a numit un 

ideal va fi întrebat. După terminarea exerciţiului participanţii îşi împărtăşesc impresiile. 

Nu numai descoperirea idealului în viaţă contribuie la planificarea carierei ci o importanţă deosebită o 

au şi formularea obiectivelor de viaţă care sunt proiecţii în viitor ale unor rezultate dorite ce veghează buna 

desfăşurare a acţiunilor prin care dorinţele pe care le presupun implicit sau explicit sunt satisfăcute. În cazul 

obiectivelor personale de viaţă, dorinţele sunt mult mai bine reprezentate deoarece prin obiectivele de viaţă 

urmărim ceea ce ne dorim în viaţă. 

Elevul poate descrie cum îşi doreşte să arate viaţa sa iar încrederea ce i se acordă că poate să ajungă 

acolo unde îşi doreşte, este un suport pe care profesorul îl poate oferi elevului deoarece obiectivul de viaţă 

se apropie foarte mult de concret, iar un elev cu obiectivele personale stabilite poate deveni mai stăpân pe 

propria viaţă. 

Atunci când se realizează o astfel de activitate se pot întâmpina o serie de rezistenţe precum: 

- elevului îi este greu să înţeleagă ce cuprinde fiecare dimensiune a vieţii; 

- se poate întâmpla ca termenul ,,obiectiv,, sa fie întâlnit pentru prima data; 

- cu toate că toţi ne dorim tot ce este mai bun elevul se poate întreba de ce trebuie să facă aceste descrieri; 

- la un moment dat poate să intervină pesimismul deoarece elevul se gândeşte că degeaba scrie ce vrea, 

pentru că până să ajungă acolo mai este cale lungă; 
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- încrederea în propriile ,,forţe,, nu este foarte mare pentru că se întâmplă ca elevul să nu creadă că îşi poate 

îndeplini toate dorinţele pe care le are de la viaţă. 

Aceste rezistenţe care se pot întâlni pot fi depăşite dacă profesorul le explică elevilor că stabilirea unor 

obiective nu este un lucru obligatoriu pentru toată lumea, însă odată ce o persoană ştie ce are de făcut este 

mult mai uşor să se mobilizeze pentru a realiza ceea ce îşi doreşte. 

Transformarea visurilor în realitate este definită de distanţa dintre ,,vis şi realizare,, ce poate lua forma unei 

probleme, iar drumul de la vis la realitate poate fi acelaşi cu cel al rezolvării unei probleme.  
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL INTEGRAT  
Prof. Biro Ana-Maria - Şcoala Gimnazială ”I.D.Sîrbu” Petrila 

 

Şcolile speciale reprezintă o sursă majoră în facilitarea integrării şcolare a copiilor cu CES. Şcolile speciale 

posedă ceea ce lipseşte celor mai multe şcoli obişnuite- experienţă în abordarea la clasă a copiilor cu CES. 

Evident că şcolile speciale au fost – şi probabil vor rămâne, multă vreme- ele însele o structură de integrare 

şcolară. Promovarea dreptului de acces efectiv la educaţie al copiilor cu deficienţe, aplicarea principiului 

nondiscriminării, aplicarea progresivă a tezei  educabilităţii universale (Lynch, 1994), pun însă tot mai acut în 

faţa şcolilor speciale provocarea de a şcolariza copii cu deficienţe grave, care prezintă cerinţe educaţionale 

complexe. Pentru aceşti copii se pare că şi şcolarizarea specială constituie într-un fel o formă sau un pas spre 

incluziune, într-un mediu oricum mai deschis şi mai adaptat nevoilor lor de dezvoltare decât, de pildă, o 

instituţie rezidenţială organizată (încă) pe sistem medical. 

Există  numeroase modalităţi prin care şcolile speciale pot însă coopera cu cele obişnuite, pentru a facilita 

accesul şi participarea aici a unor copii care anterior erau şcolarizaţi în contexte sociale. 

Rolul şcolii speciale a început însă tot mai mult să se extindă şi în exteriorul acesteia, spre şcolile 

generale, spre familii şi comunităţi. 

Şcolile speciale se pot asocia grupurilor/ mănunchiurilor de unităţi şcolare care înteţin legături de 

cooperare în comunităţile locale, formate de regulă din: o grădiniţă, o şcoală primară şi una secundară. Dacă 

la acest grup de unităţi şcolare se asociază şi şcoala specială, sporeşte coerenţa în planificarea şi asigurarea 
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serviciilor educaţionale pentru copiii cu CES. Din acesată situaţie rezultă şi posibilitatea crescută de 

planificare în comun a unui (unor) centre de resurse, ca un pas important în procesul de integrare. 

La nivelul şcolilor, se constată că multe legături de cooperare sunt rezultatul iniţiativei şi eforturilor unor 

directori sau ale unor membri ai corpului didactic. 

Unele iniţiative de cooperare au fost rezultatul acţiunii unor directori de şcoli speciale, care simţeau 

cumva o „ameninţare” pentru şcolile respective, în contextul amplificării atitudinii şi practicii în favoarea 

itegrării. Această tendinţă poate fi considerată şi una de diversificare, specifică economiei de piaţă: dacă o 

anumită arie de activitate este ameninţată cu declinul, se caută alte domenii pentru menţinerea în activitate, 

în acelaşi profil larg. 

Alte iniţiative de cooperare au demarat dintr-o îngrijorare clară pentru evoluţia şcolară a unor copii. Au 

fost situaţii în cre anumite şcoli speciale au luat iniţiativa de a stabili scheme de cooperare cu şcoli obişnuite, 

scheme prin care unii elevi din şcolile speciale îşi petreceau perioade tot mai mari de timp în afara şcolilor 

respective, frecventând în schimb şcoli obişnuite.  

Scopul unor asemenea iniţiative este de a facilita, printr-o serie de paşi progresivi, trecerea elevilor din 

şcoala specială în cea obişnuită, scopul final fiind integrarea completă în şcoala generală. Precauţia necesară 

în asemenea demersuri este de a se asigura, pe de o parte „desegregarea” în cât mai mare măsură, dar în 

acelaşi timp ieşirea treptată a copiilor din învăţământul special, într-o manieră şi graduală, cu asigurarea 

suportului necesar pentru continuitate şi coerenţă în satisfacerea cerinţelor educaţionale. 

Unele dintre aceste iniţiative, generate de şcolile speciale, au avut o evoluţie foarte dinamică şi s-au 

finalizat în „absorbirea”treptată a şcolii speciale, în cauză, de către şcoala generală, căreia i-a transferat în 

acestă manieră elevii şi personalul. 

Un alt context generator de cooperare este legat de nevoia „capitalizării” rezervorului de expertiză al 

şcolilor speciale – situaţie recomandată insistent de Raportul Warnock (1978). Cerinţa era, încă de atunci, ca 

în fiecare district şcolar, o anumită şcoală specială să devină centru de experienţă specializată şi să acţioneze 

ca o resursă pentru celelalte şcoli, în educarea copiilor cu CES. Această recomandare a constituit o provocare 

destul de atractivă pentru unele şcoli speciale, deoarece a oferit şanse sporite pentru personalul şcolilor 

speciale de a-şi pune în valoare experienţa şi specializarea, precum şi posibilitatea creşterii numărului 

beneficiarilor educaţiei speciale în cadrul şcolilor obişnuite. Au apărut însă şi efecte oarecum perverse, în 

sensul intrării în gama copiilor cu CES şi a unor copii a căror problematică nu justifică efectiv această 

încadrare. 
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Desigur că această provocare nu este lipsită  de dificultăţi şi riscuri: necesitatea elaborării unor noi 

moduri de lucru, uneori chiar în situaţii pentru care posibilitatea de control este redusă, dezvoltarea 

încrederii necesare pentru a-ţi prezenta competenţele didactice în public şi, desigur, riscul unui eşec. 

Relaţiile noi, de cooperare dintre şcoli, sunt de natură să modifice modul de lucru tradiţional, mai mult 

independent şi separat, cu o tendinţă firească de control cât mai mare asupra ctivităţii personalului didactic 

şi asupra elevilor. În şcoala obişnuită intră şi lucrează alte persoane – specialişti în problematica copilului cu 

CES – persoane care nu sunt subordonate conducerii respectivei şcoli. O şcoală aflată în relaţie de cooperare 

cu altă şcoală va trebui, de asemenea, să accepte şi prezenţa unor elevi care nu-i intră direct şi /sau total în 

responsabilitate. 

Provocarea principală care se impune pe linie de management este aceea a reponsabilităţii comune, a 

ambelor (sau a mai multor) şcoli, responsabilitate care să reflecte cât mai fidel posibil convenţia de utilizare 

în comun a unor surse (umane – profesori sau didactico-materiale), de a face schimb de elevi etc. Personalul 

angajat direct în cooperarea dintre şcolile partenere va trebui să primesacă din partea managerilor şcolari 

responsabilităţi specifice, recunoscute de comun acord.  

Aceste responsabilităţi trebuie să acopere toate aspectele necesare: 

planificare; 

curriculum; 

alocarea resurselor; 

monitorizarea progresului. 

Pot apărea, desigur, dificultăţi însemnate, care trebuie tratate cu toată atenţia. Dificultăţile sunt legate, 

printre altele de: 

disparitatea dintre o şcoală specială – de regulă de dimensiuni mai mici din punct de vedere a numărului de 

elevi, profesori, spaţii de învăţământ – şi o şcoală obişnuită, cu efective umane şi cu resurse (uneori şi cu 

probleme) mai mari; 

relaţiile diverse pe care o şcoală specială le poate stabili cu mai multe şcoli obişnuite ( mai ales în perspectiva 

creării sau a funcţionării efective a unui centru de resurse). 

În dezvoltarea cooperării şcoală specială – şcoală obişnuită aspectul de bază care trebuie monitorizat 

este realizarea unui continuum al relaţiilor potenţiale dintre cele două feluri de şcoli – înainte separate 

formal. Cooperarea trebuie să funcţioneze în aşa fel încât şcolile: 

să poată învăţa una de la alta; 

să poată asigura resurse în mod concertat; 

să faciliteze un transfer uşor şi rapid dintr-o parte în alta, dacă este necesar; 
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să promoveze o şcolarizare alternativa şi /sau combinată. 

O asemenea dezvoltare presupune o valorificare (şi valorizare) însemnată a şcolii speciale, ca şi capital 

de experienţă şi resurse, care poate asigura servicii în comunitate. Această funcţionalitate a şcolii speciale 

presupune, în esenţă, o ofertă de in formaţii şi consiliere făcută şcolilor generale, părinţilor şi comunităţii, pe 

probleme legate de predarea- învăţarea la copiii cu CES, ceea ce nu implică obligatoriu şi schimburi de elevi 

sau personal.  

Şcolile speciale care acţionează ca şi centre de resurse preiau, într-o anumită măsură, atribute ale muncii 

altor agenţii: centre ale profesorilor, centre de profesori itineranţi, consilieri şcolari etc. Ele sunt desigur 

avantajate, deoarece posedă o experienţă curantă în abordarea educaţională a copiilor cu dizabilităţi. O 

condiţie importantă pentru ca un profesor de şcoală specială să poată asigura consilierea necesară – de 

regulă externă – este degrevarea lui de norma de predare (parţială, sau, după caz, completă) din şcoală. 

Din punct de vedre al şcolii generale, funcţionalitatea centrului de resurse care există într-o şcoală 

specială poate fi foarte valoroasă. Sprijinul primit de cadrele didactice este, cel puţin potenţial, mai colegial 

şi mai centrat pe munca la clasă, decât oferta similară a unor alte agenţii specializate. Există, desigur şi riscuri, 

valabile şi pentru alte forme de sprijin extern – riscuri legate de modul în care se realizează acest suport. 

Dacă, de pildă, şcoala specială pune accentul doar pe asigurarea transferului de responsabilitate pentru copiii 

cu CES (care trec din şcoala specială în cea generală), realizând mai degrabă o abordare a problemelor 

individuale, atunci apare riscul eşecului integrării şi al revenirii copiilor respectivi în şcoala specială, sau al 

menţinerii responsabilităţii acestora numai pentru cadrele de sprijin din şcoala generală. 

Dacă, însă, funcţia de resursă a şcolii speciale se axează mai mult pe prevenire decât pe „tratament”, pe 

o abordare curriculară şi pe acordarea unui sprijin formativ – sprijinirea cadrelor didactice din şcoala 

obişnuită pentru a rezolva ele însele problemele în cauză şi nu în locul acestora – atunci este mult mai 

probabil ca şcoala generală să-şi dezvolte o competenţă proprie de rezolvare a acestei chestiuni. 

În esenţă, funcţiile unui centru de resurse bazat pe şcoala specială sunt cele ale oricărui centru de resurse 

în domeniu (pentru copii cu CES): 

evaluare/expertiză a copiilor în cauză; 

consilier, consultanţă şi suport necesar pentru profesori şi părinţi; 

informare, dezvoltare profesională pentru cadrele didactice (din şcoli obişnuite); 

informare şi sensibilizare pentru familii; 

asigurare de materiale şi echipamente specifice; 

referire către centre mai specializate – la nivel regional sau naţional; 

oferire de informaţii asupra serviciilor disponibile; 
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asigurare de sprijin direct în învăţare (suport) – de regulă limitat – în şcolile obişnuite. 

Un model de organizare şi funcţionare a unui „centru de integrare” şi/sau de resurse, posibil în contextul 

românesc, descrie Muşu, I (1995, 1996), model reluat şi adaptat de Popovici, D. V. (1999). 

Esenţa şi legitimarea funcţionalităţii unui centru de resurse într-o şcoală specială este extinderea 

serviciilor oferite de aceasta în afara şcolii.  

Serviciile de sprijin extern ale unei şcoli speciale pot fi iniţiate în diverse moduri: 

alocarea de personal suplimentar într-o şcoală specială  (anume pentru acest scop); 

reducerea numărului de elevi din şcoala specială – pentru a permite timpul necesar personalului să asigure 

servicii externe; 

iniţierea unui program de reintegrare (a unor elevi din şcoala specială), ceea ce permite profesorului 

specialist să-şi însoţească elevii în şcoala obişnuită, sau, uneori, să lucreze cu ei acasă; 

asigurarea unei şcolarizări (speciale) flexibile: cu timp parţial, pe timpul unei zile sau alternativ – ambele 

forme presupun complementaritatea frecventării unei şcoli obişnuite şi a uneia speciale; sprijinul de 

specialitate necesar şcolii generale poate fi oferit astfel de către şcoala specială treptat şi oarecum mai firesc; 

Avantajele suportului extern oferit de şcoala specială: 

pune în valoare resurse şi expertize importante existente; 

asigură specialiştii că ei vor avea, în continuare, un rol de jucat – poate pentru unii chiar o posibilitate de 

valorizare superioară a expertizei; 

 

Precauţii: 

acolo unde şcolile speciale nu sunt răspândite egal pe teritoriul ţării, serviciile lor externe nu pot acoperi ca 

atare anumite zone; 

trebuie plecat de la premisa că nu orice profesor dintr-o şcoală specială (calificat în acest sens) poate asigura 

suport extern, dacă nu participă la o pregătire adiţională; această pregătire trebuie să facă parte dintr-un 

proces mai amplu, prin care profesorii de educaţie specială şi managerii din acest domeniu să capete 

încredere în capacitatea lor de a traversa procesul de schimbare şi de a se adapta noilor situaţii de practică 

şcolară. 

Ştiinţele educaţiei traversează o perioadă de restructurare şi dezvoltare, care înregistrează atât extensia 

preocupărilor cât şi reconsiderarea unor domenii sau subdomenii. Cu deosebire după anii 90 – o dată cu 

lansarea formală a paradigmei educaţie pentru toţi – învăţământul a acordat o mai mare atenţie unor grupuri 

de copii marginalizate, vulnerabile. Democratizarea şcolii şi egalizarea şanselor – deşi intens discutate şi 
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controversate – reprezintă direcţii strategice care angajează în mod cert o mai mare responsabilitate şi 

flexibilitate a serviciilor educaţionale. 

Focalizarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un semnal al nivelului de civilizaţie atins 

de o anumită societate, un indiciu al nevoii de căutare a unor formule de solidaritate umană – lucru ce are o 

semnificaţie aparte în societatea noastră. 

Găsirea unor soluţii la provocările puse în faţa şcolii, de anumite dificultăţi de învăţare, reprezintă, în 

acelaşi timp, o cale de prospectare a unor strategii eficiente pentru stimularea progresului la toţi elevii – 

inclusiv la supradotaţi. Activitatea şi opera unor pedagogi renumiţi ai secolului XX (Decroly, Montessori) este 

o mărturie în acest sens. 
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TEAMA DE ȘCOALĂ ȘI CONSECECINȚELE ACESTEIA 
Prof. Mariana Boboc - Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

Refuzul școlar sau fobia școlară apare atunci cand un elev nu mai merge la școală sau experimentează 

frecvent o suferință severă legată de prezența la școală. Deci, este frica copilului sau adolescentului de a 

merge la școală și, deși este destul de frecventă, este considerată o fobie. 

Copilului sau adolescentului nu-i este teamă de școală în sine, ci de ceea ce i s-ar putea întâmpla acolo. 

De aceea termenul de fobie școlară nu este tocmai corect și este de preferat cel de refuz școlar. 

Câteva cauze comune de refuz școlar pot include: 

- un părinte bolnav (uneori refuzul școlar apare după însănătoșirea părintelui); 

- părinți divorțați sau conflicte permanente între părinți; 

- moartea unei persoane din familie cu care copilul era prieten ; 

- mutarea dintr-o locuință în alta în cursul primului an de școală; 

- gelozia pe un frate/soră mai mic/mică ramas/ă acasă cu unul dintre părinți; 

- părinți îngrijorați excesiv pentru copilul lor din diverse motive  

Alte probleme ce apar la școală și care pot contribui la refuzul școlar cuprind: copilul se simte pierdut 

(mai ales într-o școală nouă); lipsa prietenilor; hărțuire de către un alt copil; neînțelegeri cu profesorii sau 

colegii. 
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Al doilea tip de fobie școlară este fobia socială. Se diagnostică copilul cu fobie socială atunci cand are 

relații sociale, adecvate pentru vîrsta lui, cu persoane familiare, iar anxietatea trebuie să survină la 

interacțiunea cu alți copii de aceeași vîrstă, și nu doar în relațiile cu adulții. 

Unele dintre fobiile sociale sunt evidente prin următoarele caracteristici, care reflectă frica: 

- de a fi în centrul atenției; 

- de a fi observat în timpul unei activități; 

- de a fi criticat și respectiv interpretează comentariile celorlalți în sensul propriu, dă răspunsuri inadecvate, 

fiind constrîns din cauza criticilor; 

- de a vorbi în public, în mediul școlar; 

- de a fi umilit în anturajul colegilor; 

- de a fi prezentat altor persoane; 

- de a vomita, în cazul cînd situația socială poate provoca frică, greață, îngrijorare etc. 

În situaţiile şcolare sau de performanţă, copiii cu fobie şcolară au preocupări referitoare la incomodare 

şi se tem că ceilalţi îi vor considera anxioşi etc. Se tem să vorbească în faţa clasei din cauza preocupării că, 

colegii şi profesorii vor remarca tremurul vocii sau mâinilor, sau pot resimţi o anxietate extremă cînd 

conversează cu învăţătoarea, din cauza fricii că vor părea incoerenţi. Copiii cu fobie şcolară posedă, aproape, 

în majoritatea cazurilor, simptome de anxietate: palpitaţii, tremurături, transpiraţie abundentă, respiraţie 

rapidă şi scurtă, senzaţie de sufocare, disconfort gastrointestinal, diaree, tensiune musculară, congestie 

facială, confuzie. 

Pentru cei mai mulți elevi școala înseamnă un timp de dezvoltare – care include și o doză de stres, dar și 

bucuria întâlnirii cu colegii și profesorii preferați. Dar lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum ar trebui să fie: 

de multe ori școala prin anumite aspecte poate să provoace probleme emoționale semnificative pentru 

anumiți elevi. Uneori este vorba despre elevi timizi, care se integrează mai greu, alteori este vorba despre 

reacțiile nepotrivite ale colegilor și – deși nu ne place să recunoaștem acest lucru – se mai întâmplă și să 

avem de-a face cu cadre didactice care nu dau dovadă de tact pedagogic, care reacționează exagerat sau 

nepotrivit. Oricare dintre aceste aspecte poate conduce la un fenomen peste care trecem ușor, dar care 

înseamnă mult mai mult decât ne vine să credem: fobia școlară! 

De multe ori când copilului îi este frică de școală (și prin urmare refuză să meargă la școală) părinții 

diminuează importanța fenomenului spunând ceva de genul „Hai termină cu prostiile!” sau „Școala este locul 

tău de muncă – trebuie să te duci chiar dacă nu-ți place!” Astfel de reacții sunt complet nepotrivite și nu fac 

decât să adâncească problema în loc să o rezolve. 
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Alsthon spune că elevii care experimentează fobia școlară „încearcă să-și convingă părinții să-i lase să 

stea acasă. Ei pot să aibă dureri de cap sau de stomac și alte moduri de manifestare somatică”. Pentru Young 

lucrurile sunt mai clare, acest autor punând în evidență elementele simptomatice care pot și trebuie să-l facă 

atent pe părinte sau profesor: 

Copilul se plânge de dureri de stomac, de cap, respirație pentru a nu se duce la școală. Dacă i se dă voie 

să stea acasă – aceste simptome fizice pot să dispară rapid. Acest lucru – spune Young – „nu înseamnă că 

elevul se preface – pur și simplu manifestările fizice sunt o consecință a anxietății” 

Anxietatea de separare – uneori copiii care refuză să meargă la școală au o „istorie” în care au fost 

separați brutal de figuri de autoritate (care le ofereau siguranță și încredere – părinții, bunicii etc.) și acum 

intră în panică la o nouă separare; 

Schimbări de dispoziție sau de comportament la școală prin comparație cu alte locuri (acasă, la locul de 

joacă etc.) 

Experiențe negative (chiar traumatice) care se petrec la școală (copilul a fost agresat, a avut un profesor 

în neregulă ori existența unei frici generalizate). 

Steinhausen, Muller, Metzke (2008) observă că fobia școlară apare la 1-5% dintre copii și acest fenomen 

este într-o strânsă legătură cu anxietatea și depresia. 

Este esențial ca părintele și/sau profesorul să își dea seama de toate aceste lucruri și să acționeze. Poate 

pentru multă lume par lucruri superficiale – vor trece în momentul în care copilul crește. Am o singură 

întrebare: care sunt costurile? Aceste aspecte au un impact traumatic care se vede la un anumit nivel în 

prezent, dar care pune bazele pentru probleme mult mai mari în viitor. 

Note mici la școală. Există un triunghi relațional profesor-părinte-elev care dacă funcționează defectuos 

poate duce la  deteriorarea motivației pentru școală, la note mici, la comportamente nepotrivite și multe 

altele. Acest triunghi relațional trebuie să aibă la bază un plan de comunicare bine optimizat, mai precis nimic 

nu trebuie lăsat la întâmplare pentru că sunt multe aspecte care pot îi pot afecta stabilitatea și 

funcționalitatea.  
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OPTIMIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN PERSPECTIVA UNUI 
MANAGEMENT DE CALITATE 

Prof. înv. primar Bolog Rodica - Școala Gimn. I. D. Sîrbu Petrila 

  

Metodologia asigurării calității în educație se structurează, potrivit prevederilor articolului 7 al Legii 

privind asigurarea calității în educație, după cum urmează: calitatea sistemului național de învățământ, 

calitatea serviciilor furnizorilor, respectiv instituții și unități de învățământ, calitatea procesului de instruire 

și educare a elevilor. 

Asigurarea calității este o componentp a managementului calității care se concentrează asupra 

generării și furnizării încrederii în faptul că cerintele calității sunt îndeplinite. 

Lucrarea face referire la cerințele și posibilitățile de asigurare a calității procesului de instruire și educare în 

raport cu standardele de referință naționale. 

 Aceste cerințe s-au impus în conformitate cu procesul de adaptare a învăţământului la schimbările 

sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor educaţiei şi 

a psihologiei învăţării, în special. Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului Internaţional pentru Educaţie 

(UNESCO) reliefează tendinţele majore ale reformelor curriculum-ului în plan european: educaţia pentru 

toţi, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea şi învăţarea centrate pe elev, relevanţa 

curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, specifice 

societatii democratice, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a performanţelor şcolare.  

La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică educaţională exprimă necesitatea unei mai bune 

cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul dezvoltării fiecăruia, 

formării capacităţii cadrelor didactice de a adecva situaţiile de învăţare, conţinuturile şi strategiile didactice 

la caracteristicile individuale ale elevului si la obiectivele vizate, implicării elevilor în învăţare prin crearea 

unor situatii didactice apropiate de viaţa concretă. Abordarea interdisciplinară, asigurarea conditiilor si 

procedurilor de adoptare a unor trasee de instruire diferentiata sau personalizata, comunicarea  

functionala  prin metode interactive, recompensarea si motivarea eforturilor elevilor şi evaluarea autentică 

sunt alte  soluţii metodologice recomandate  de politica reformei educaţiei din ţara noastră.  

Gestionarea sistemică și sistematică a standardelor (ce trebuie făcut) șăi a procedurilor (cum trebuie 

făcut) revine, în mare măsura, cadrelor didactice care au încredere în documentele sistemului calității dar 

nu în detrimentul deciziilor manageriale sau acțiunilor constante și regulate de asigurare a calității actului 

didactic la clasele pe care le ghidează. 
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Din perspectiva necesității unei educații eficiente problematica obiectivelor ei este esențială în 

contextul oricărui demers de proiectare științifică a actului educativ. În momentul strict al elaborării 

proiectului didactic, profesorul este artizanul celulei primordiale educaționale, adică lecția. Se știe că orice 

proiect didactic presupune inițial specificarea obiectivelor în baza cărora se selectează metodologia 

didactică, se formulează opțiunea referitoare la strategia didactică. Evaluarea activității se întemeiază pe 

raportarea la obiective. Dar obiectivele nu  marchează doar etapa inițială și finală a unui proces pedagogic. 

Ele intervin în calitate de criterii referențiale în cursul interacțiunii efective dintre predare și învățare. Deci, 

obiectivele didactice sunt implicate atât în etapa proiectării cât și în cele de implementare și evaluare 

pedagogice. 

De aceea, pedagogii optează pentru elaborarea unor strategii didactice focalizate asupra obiectivelor, 

care presupun  formularea sarcinilor cu țintă pe obiective operaționale și a activităților optime de învățare. 

O specificare resonsabilă, permanentă și corectă a obiectivelor fiecărei lecții în parte (chiar dacă, mai ales 

în cazul profesorilor ce nu mai sunt începători, alte componente cum ar fi conținuturile, metodele și 

strategiile didactice, modalitățile de evaluare sunt proiectate doar în plan mintal) este premisa funcționării 

eficiente a procesului instructiv-educativ prin asigurarea unor calități de seamă: sustenanabilitatea  

procesului didactic, profesionalism, absența oricăror redundante în lecție, absența improvizației, asigurarea 

unui feed-back corespunzător, gestionarea judicioasă a timpului didactic, asigurarea unei baze de date 

solide pentru conceperea proiectului următorului demers didactic, realizarea de către elevi a unui real 

progres în lecție, eleganța și excelența în predare și nu în ultimul rând, conștiința înfăptuirii unui act 

educațional la parametrii înalți, cu mulțumirea sufletească ce decurge din aceasta. Centrarea pe obiective, 

competenţe reprezintă unica modalitate prin care sintagma centrarea pe elev să nu rămână o lozincă fără 

conţinut. Obișnuința profesorului de a sprijini activitatea didactică pe o proiectare ce cuprinde cel puțin 

conținuturile și obiectivele operaționale, este garanția asigurării unui proces educativ modern și eficient. 

Orice activitate de proiectare didactică trebuie să definească operațional obiectivele pedagogice. Acestea 

vor fi comunicate celor care sunt instruiți căci, este dovedit, pe de o parte, aceasta orientează învățarea iar, 

pe de alta – și nu de neglijat o motivează. 

Obiectivele se realizează prin folosirea unor mijloace, metode didactice și forme organizatorice 

adecvate, prin valorificarea potențialului creator al dascălului, a măiestriei sale didactice, precum și prin 

respectarea principiilor didactice.  

Metodele didactice sunt demersuri teoretico-acționale executive  de predare-învățare care asigură 

derularea și finalizarea eficientă a procesului instructiv-educativ. Unele metode servesc în mai mare măsură 

munca profesorului, predarea (prelegerea, demonstrația, conversația, etc.); altele servesc mai ales elevului, 

http://cnc.ise.ro/dictionar.htm#competentele
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învățării (studiul cu cartea, activitatea independentă, descoperirea, exercițiul etc); dar toate contribuie la 

realizarea eficientă a predării-învățării. O strategie didactică poate fi apreciată ca eficientă dacă: îl implică 

pe cel care învață într-o situație de reală învățare, este centrată pe obiective și adaptată la conținuturile 

vehiculate, este aplicată conform parametrilor psihoindividuali, este elaborată în raport cu motivația pentru 

instruire a agenților. Alegerea metodei de lucru se face ţinând seama de avantajele şi importanţa folosirii 

ei, privită atât din punctul de vedere al şcolarului, cât şi din cel al dascălului. Prin diversificarea metodelor 

profesorul va urmări eludarea rutinei, monotoniei, plictisului, deschizând în sufletul elevului dorinţa de a 

învăţa într-un mod creativ şi eficient. 

Metodele interactive pun elevul în centrul demersului instructiv-educativ, urmăresc implicarea sa 

directă în actul de învăţare, îl tratează într-adevăr ca subiect al propriei formări. Utilizând metodele 

interactive în timpul lecţiei, elevii sunt puşi în situaţia de a coopera, de a relaţiona unii cu alţii astfel încât 

responsabilitatea individuală să devină presupoziţia majoră a succesului. 

O altă cale de modernizare a metodologiei didactice este impregnarea cu elemente de problematizare 

a metodelor clasice de instruire. Interiorizarea în plan mintal are loc în cadrul conflictului socio-cognitiv  din 

grupul de elevi. Astfel se pun în faţa elevului anumite dificultăţi care declanşează activitatea independentă, 

gândirea, efortul personal al acestuia şi ca urmare elevul învaţă ceva nou. Pentru succesul metodei este 

necesar, printre altele, ca elevii să aibă un fond aperceptiv corespunzător şi să fie interesați de problema 

respectivă. 

Scenariul didactic este foarte important şi are la bază metode de învăţământ potrivite, materiale 

didactice, strategii diverse prin care „să-i faci pe copii să te asculte”. De exemplu o excelentă metodă de a 

învăţa o limbă străină este prin activităţi ce au la bază „jocul”. Motivaţia este mult mai mare atunci când ai 

voie să faci ce-ţi place. Această „joacă” organizată îi ajută pe copii să-şi dezvolte limbajul şi abilităţile de 

comunicare deoarece ei încep să-şi pună întrebări, să discute constructiv.  

În accepţia învăţământului modern predarea îşi schimbă sensul. Profesorul nu este doar o sursă de 

informare al elevilor, ci este, mai ales, specialistul care prelucrează informaţiile, adaptându-le la nivelul de 

înţelegere al elevilor. Noul Curriculum Naţional subliniază în acest sens că nu este important ce a predat 

profesorul, ci ceea ce a învăţat elevul. Lecţia devine mai eficientă prin îmbinarea modului de organizare a 

lecţiei frontal cu cel pe grupe şi individual, realizându-se astfel o comunicare interactivă. În activităţile 

frontale rolul principal nu mai revine profesorului, ci clasei care este văzută ca o colectivitate,  sau elevilor 

între care se stabileşte o comunicare interactivă. 

Este foarte importantă relaţia profesor – elev. Neglijarea unor elevi, promovarea stilului pedagogic 

autoritar, tratarea elevilor doar ca receptori de cunoştinţe într-un context didactic rigid caracterizat prin 
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„inactivismul metodelor pedagogice” (C. Cucoş, 1996) duc la eşec. Este importantă, aşadar, alternarea 

organizării frontale a învăţământului cu organizarea individuală şi pe grupe. 

Învăţarea este mai eficace dacă se crează o atmosferă caldă, relaxantă care să-i elibereze pe elevi de 

teamă, de frică, de pedeapsă, care să favorizeze comunicarea, consultarea. Într-o astfel de atmosferă, chiar 

şi tinerii neobişnuiţi cu efortul intelectual scapă de blocaje, capătă o atitudine pozitivă de încredere, găsind 

în ei dorinţa de a se afirma.  

Ca despre orice acţiune organizată şi despre lecție avem nevoie de informaţii care să măsoare efectele 

ei asupra colectivului de elevi, a grupelor sau a indivizilor. Realizarea feed-back-ului unei lecţii constă în 

acţiunea prin care învăţătorul obţine informaţii despre efectele şi eficienţa activităţii. Cunoaşterea 

operativă a efectelor acţiunilor exercitate asupra elevilor este necesară atât pentru profesor cât şi pentru 

elevi. Pentru a obţine progres, elevul trebuie să cunoască în orice moment ce are de însuşit, cât şi-a însuşit, 

ce mai are de însuşit, dacă deţine abilităţi intelectuale şi practice specifice.  

Reforma în domeniul evaluării urmăreşte culegerea de informaţii despre calitatea pregătirii şi învăţării, 

vizează realizarea unei evaluări de tip productiv pentru toţi factorii implicaţi în acest proces. Acţiunea de 

evaluare are trei componente: culegere de informaţii, analiza si masuri. 

Culegerea de informaţii se face prin: folosirea observaţiilor în legătura cu reacţia elevilor la o anumita 

activitate de învăţare, modul în care şi-au însuşit capacităţile, comportamente prevăzute de programă; 

discuţii cu rol de informare a educatorului despre reacţia subiecţilor în activitatea de învăţare; însemnări 

despre comportamentul elevului în caietul de observaţii; teste; înregistrări audio-video. 

Aceste informaţii se analizează în scopul stabilirii măsurilor ameliorative. 

În procesul de evaluare, metodele tradiționale nu reprezintă ceva vechi. Ele rămân metodelele de 

evaluare cele mai des utilizate, cu condiția de a se asigura calitatea corespunzătoare a instrumentelor și 

echilibrul între probele scrise, orale și practice. Metodele tradiționale de evaluare – metodele cele mai 

utilizate (probe orale, scrise, practice) sunt completate cu succes cu metodele alternative( portofoliul, 

proiectul, hărțile conceptuale, metoda RAI, tehnica 3-2-1, studiul de caz, investigația, observarea 

sistematică a activității și a comportamentului elevului) apărute din necesitatea evaluării holistice a unei 

game de obiective. Am constatat că folosirea acestor metode stimulează gândirea și trezesc interesul 

elevilor, aceștia situându-se în centrul proiectării didactice. Astfel elevii nu mai sunt simple ființe 

receptoare. Ei își expun deschis ideile și dorințele deoarece știu că și părerea lor contează.  

În învăţământ, a considera raportul dintre tradiţional şi modern ca raport de opoziţie, fără a distinge 

continuitatea şi diferenţierile calitative într-un proces unitar, înseamnă a trece dintr-o extremă în alta. 

„Tradiţional” nu înseamnă „depăşit”, „perimat”, precum „modern” nu înseamnă „eficient”. 
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Modalităţile metodice de activizare a elevilor în cadrul lecţiei nu trebuie privite în opoziţie ireductibilă cu 

lecţia de tip clasic, care se desfăşoară într-un număr oarecare de momente. Aceste modalităţi se realizează 

în cadrul unor etape ale lecţiei, restrângând-o numai la secvenţe care concentrează acţiuni cu efectele cele 

mai bune. 

Pe măsură ce gândirea contemporană operează cu date noi, metodele clasice trebuie reînviate cu procedee 

adecvate, pentru ca eficacitatea lor să fie mereu actuală. 

Numai folosind moştenirea didactică sub semnul înnoirii, al unei noi abordări, văzută cu un ochi critic şi în 

legătură cu tradiţia, traseul nostru pe tărâmul didactic constituie un drum sigur. 
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EFICIENŢẶ ŞI PROGRES ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL 
 Prof. Bucşi- Velescu Dorina - Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroşani 

 

“Menirea firească a şcolii nu e să dea numai învăţătură, ci să deştepte, cultivând destoiniciile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa”  (Ioan Slavici ) 

Managementul şcolar apare ca un sistem de acţiuni exercitate în mod conştient, organizat, sistematic 

în vederea transformării personalităţilor elevilor, potrivit finalităţii care şi-au propus-o. 

Pe lângă aceasta managerul şcolar îndrumă, organizează şi conduce toate aspectele de ordin 

organizatoric la nivelul şcolii. 

Modelul conducerii relative autonome la nivelul bazal al sistemului de învǎţǎmânt s-a dovedit viabil din 

perspective creşterii eficacitǎţii instituţiei şcolare . 

Eficacitatea educaţionalǎ – reprezintǎ mǎsura în care activitatea din domeniul educaţional şi-a realizat 

toate finalitǎţile propuse , mǎsura în care a îndeplinit standardele de formare sau standardele instituţionale 

corelate cu obiectivele specifice formulate pe niveluri de acţiune . 

Eficacitatea şcolarǎ –se raporteazǎ la nivelul instituţional şi reprezintǎ mǎsura în care activitatea şcolii 

şi-a realizat finalitǎţile propuse. 
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Eficienţa educaţionalǎ  - reprezintǎ obţinerea unor rezultate aşteptate la nivelul celui edicat (în 

corelaţie cu finalitǎţile educaţionale fixate) în condiţiile unui consum mic de resurse.  

Eficienţa şcolarǎ –poate fi definitǎ din perspectiva elevului ca obţinerea succesului şcolar cu un minim 

de resurse consummate ; poate fi definitǎ şi din perspectiva instituţiei şcolare în sensul realizǎrii acesteia 

cu un consum mic de resurse materiale, umane , financiare . Definirea conceptului de eficacitate şcolarǎ 

este dificilǎ . S-a ajuns la un consens privind necesitatea ca accentul sǎ cadǎ pe rezultatele la nivelul elevilor 

şi în special privind conceptul de valoare adǎugatǎ de cǎtre şcoalǎ ( o şcoalǎ eficace adaugǎ un plus de 

valoare în formarea elevilor ei în comparaţie cu alte şcoli servind aceloraşi finalitǎţi generale ) . 

Mǎsurarea eficacitǎţii presupune stabilirea unor parametri clari ,printre care consistenţa şi 

consecvenţa influenţei şcolii asupra rezultatelor elevilor. 

Un manager este eficace dacǎ are o viziune clarǎ asupra a ceea ce înseamnǎ o şcoalǎ eficace , este 

capabil sǎ determine personalul  instituţiei şcolare sǎ împǎrtǎşeascǎ viziunea lui , îşi organizeazǎ timpul de 

aşa manierǎ încât sǎ- şi poatǎ duce la bun sfârşit misiunea ce decurge din aceastǎ viziune. 

Cele trei componente fundamentale ale unui proces educaţional eficace şi eficient sunt : 

1.Unele aspecte legate de curriculum- deschidere spre managementul curriculum-ului ca atribuţie a 

managerului şcolar ( conducǎtorul instituţiei şcoliare ) şi a managerului educaţional (profesorul / 

educatorul); modul în care se implementeazǎ curriculum-ul naţional în instituţia şcolarǎ şi modul în care se 

concepe , se elaboreazǎ ,se implementeazǎ , se evalueazǎ şi se dezvoltǎ curriculum-ul la nivelul şcolii . 

În abordarea procesului educaţional , dacǎ se ia în considerare sensul larg al conceptului de curriculum, 

trebuie avute în vedere mai multe niveluri : elevii , clasa , şcoala şi contextul  educaţional . Ideea de bazǎ 

este aceea cǎ eficacitatea actului de învǎţare la nivelul elevului este determinatǎ de : 

timpul acordat învǎţǎrii ; 

oportunitǎţile de învǎţare oferite ; 

calitatea procesului educaţional în ansamblul lui ; 

influenţa unor factori de mediu specifici fiecǎrui elev . 

Întreaga activitate şcolarǎ , condusǎ de managerul şcolar , face ca elevul , cu personalitatea lui distinctǎ , 

aflatǎ la un anumit nivel de evoluţie ,sǎ se dezvolte prin învǎţare , aceasta însemnând pentru fiecare ciclu 

managerial ( an şcolar sau ciclu şcolar): 

un plus de cunoştinţe funcţionale –zona  lui’’a şti’’; 

un plus de deprinderi de muncǎ intelectualǎ- zona  lui’’a şti sǎ faci ceva cu ceea ce ştii’’; 

un plus de abilitǎţi , capacitǎţi ,un nivel superior dc dezvoltare a aptitudinilor - zona  lui’’a şti sǎ fii’’; 

un nivel superior de elaborare a trǎsǎturilor de personalitate- zona  lui’’a şti sǎ fii şi sǎ devii’’. 
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2.Modalitǎţi de grupare a actorilor procesului educaţional- deschidere spre managementul organizaţiei . 

Sunt implicate aici douǎ planuri ale grupǎrii care sunt mai evidente în sistemele de învǎţǎmânt în care 

ponderea curriculum-ului naţional este mare : 

-gruparea pe clase (activitatea didacticǎ pe clase şi pe lecţii)- clasa ca grup constant de învǎţare cǎruia elevul 

îi aparţine o perioadǎ constantǎ de timp – de obicei un ciclu şcolar . Apartenenţa elevului la o clasǎ, nivelul 

real şi nivelul de preg ǎtire al clasei respective , raportarea profesorilor la grupul clasei şi raportarea clasei 

la profesori sunt factori de influenţǎ asupra eficacitǎţii  şcolare . Prin introducerea disciplinelor opţionale 

se determinǎ desfiinţarea grupului clasei , cel puţin pentru unele secvenţe ale timpului de învǎţare şi 

reunirea elevilor din mai multe clase în alte grupuri de învǎţare fiecare , la rândul sǎu , cu sintalitatea sa , 

cu un anumit specific relaţional cu profesorii şi cu aceleaşi influenţe asupra  elevilor , luaţi 

individual,influenţeazǎ eficacitatea  şcolare în ansamblul ei . 

- planul grupǎrii la nivelul actului de învǎţare- derulat fie în clasǎ , fie în  grupul constituit prin opţiuni faţǎ 

de o arie curricularǎ anume.Activitatea pe microgrupuri se dovedeşte a fi o manierǎ de apropiere a 

procesului educaţional de nevoile fiecǎrui individ , de specificul sǎu personal , mǎrind randamentul de 

învǎţare . 

3 .Comportamentul în predare al cadrelor didactice - deschidere spre managementul personalului ; 

abordǎrile metodologice ,organizarea învǎţǎrii ,sunt aspecte ce ţin de profesor . La clasǎ ,profesorul nu 

realizeazǎ numai predarea – învǎţarea – evaluarea , ci şi relaţioneazǎ cu elevii , influenţându-le 

comportamentul de învǎţare , intervine în direcţionarea evoluţiei lor generale ; fiind figura centralǎ pentru 

elevi , profesorul capǎtǎ şi alte roluri de influienţare educativǎ , adǎugându-şi  noi comportamente în 

activitatea cu clasa : 

planificǎ activitǎţile , determinǎ sarcinile pe variate niveluri , îsi structureazǎ conţinuturile , îsi programeazǎ 

acţiunile ; 

organizeazǎ activitǎţile clasei , determinǎ climatul specific de muncǎ ; 

comunicǎ informaţii variate ; 

conduce activitatea desfǎşuratǎ în clasǎ , dupǎ normativitatea specificǎ ; 

coordoneazǎ activitǎţile , sincronizeazǎ realizarea obiectivelor , armonizeazǎ stilurile şi ritmurile , încheagǎ 

colectivul ,previne influenţele negative ; 

îndrumǎ elevii în cunoaştere , în activitate ; 

motiveazǎ elevii prin echilibrul stimulare-sancţionare ; 

consiliazǎ elevii pe problemele specifice vârstei şi individuale ‚ 

controleazǎ evoluţia elevilor în raport cu obiectivele procesului didactic ; 
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apreciazǎ , evalueazǎ atingerea performanţelor , a standardelor date , formuleazǎ judecǎţi de valoare . 

Prin aceste comportamente , profesorul influenţeazǎ managerial activitatea instructiv-educativǎ , cu 

efecte directe asupra calitǎţii , eficienţei şi eficacitǎţii actului didactic , fǎrǎ a confunda cele douǎ planuri de 

acţiune. 

Profesorul-manager îsi crează condiţiile necesare pentru reuşita activitǎţilor în clasǎ , nu numai sub 

aspectul precizǎrii clare a obiectivelor , prelucrǎrii conţinutului tematic , alegerii strategiilor etc. , ci şi a 

celorlalte condiţii care faciliteazǎ desfǎşurarea optimǎ a acestor activitǎţi în plan pedagogic : condiţii 

ergonomice , psihologice , sociale , operaţionale , inovatoare , normative . 

Un profesor trebuie sǎ fie format pentru a avea un comportament eficace la clasǎ , atât în timpul 

pregǎtirii sale iniţiale , cât şi prin stagii de pregǎtire continuǎ/perfecţonare . 

Cele trei categorii de aspecte : curriculum ,structurile organizatorice ale formǎrii şi comportamentul 

profesorului cu particularitǎţile lor , au un rol incontestabil în influenţarea eficacitǎţii învǎţǎrii la elevi .Existǎ 

o interacţiune dinamicǎ între aceste aspecte , iar rezultatul final din perspectiva eficacitǎţii învǎţǎrii la elevi 

este dependent de aceastǎ interacţiune. 
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UTILIZAREA TIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV 
Prof. Cercel Ana Maria – Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

Prof. Dr. Manolea Mihaela – Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara 

 

Elevii cu care lucrăm în ziua de astăzi diferă foarte mult de elevii cu care ne-am început cariera 

profesională. Deși pentru cadrele didactice cu mai multă vechime la catedră poate fi greu de acceptat, 

noua generație evoluează și în loc să le cerem lor să se adapteze cerințelor noastre, trebuie să ne 

adaptăm noi stilului lor. Această nouă generație este multitasking, adică pot urmări știrile la televizor 

prezentate de un crainic, pot citi pe burtieră informații diferite și în același timp pot butona telefonunl 

sau se pot juca pe calculator. Dacă nouă ne este greu să citim un material pe ecranul calculatorului, 

tineretul din ziua de astăzi doar așa își dobândește cunoștințele.  



39 

 

Poate profesorul folosește la clasă metode clasice precum dictarea sauascultarea reproductivă a 

textelor predate totuși elevii tind să folosească calculatorul sau telefonul pentru a afla mai multe, pentru 

a-și face temele, pentru a vedea o ecranizare a unei cărți cerute de profesor. 

Din aceste exemple reiese nevoia de adaptare a noastră la ei și nu a lor la noi. A fi profesor în era 

digitală trebuie să dăm dovadă de entuziasm, energie și dedicație, de dorința de a transforma teoria în 

soluții reale bazate pe nevoile individuale ale elevilor. 

În societatea modernă, cu un sistem de învățământ centrat pe elev, folosirea tehnologiei 

informaționale reprezintă o posibilitate reală de individualizare a procesului de învățământ bazat pe 

clase și lecții, tehnologia multimedia fiind un bun exemplu de realizare a unor materiale computerizate 

ce pot fi grupate astfel: manuale electronice care pot fi instalate pe server şi transmise prin reţea, 

manuale electronice cu o dinamică înaltă a materialului ilustrativ, utilizate de pe DVD sau din rețea, 

sisteme moderne pentru efectuarea lucrului de cercetare ştiinţifică, sisteme virtuale, în care elevul 

devine element al modelului computaţional, care reflectă lumea reală şi sisteme de instruire la 

distanţă.  

De aceea este nevoie stringentă de: 

- Instrumente pedagogice pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didatice care să implice 

utilizarea TIC 

- Crearea și promovarea unor noi metodologii pentru discipline școlare bazate pe utilizarea TIC. 

 

IMPORTANŢA ARIEI CURRICULARE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
               Prof. Câmpean Gabriela Corina , Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

 

Importanța ariei curriculare Consiliere şi orientare rezidă în faptul că tinde să rezolve simultan mai 

multe aspecte cum ar fi dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţe şi abilităţi necesare 

pentru managementul propriei vieţi, facilitarea accesului la întreaga ofertă de educaţie şi formare 

profesională, sprijinirea bunei inserţii socio-profesionale viitoare a tinerilor și ameliorarea continuă a 

procesului de utilizare a resurselor umane de care societatea dispune.  

În urma parcurgerii orelor de consiliere şi orientare, elevii vor conştientiza conexiunile între ceea ce 

învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală. Astfel, se sporeşte motivaţia şi 

interesul pentru învăţare al elevilor prin conştientizarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe în plan real. 

Beneficiile ale ariei curriculare Consiliere şi orientare sunt multiple, fiind atât pe termen scurt cat și pe 
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termen lung. Pe termen scurt pot fi menționate printre cel mai importante următoarele : creşterea 

performanţelor şcolare ale elevilor conştientizarea relaţiei existente între deprinderile şi cunoştinţele 

dobândite în şcoală şi succesul profesional, creşterea motivaţiei pentru învăţarea şcolară şi învăţare în 

general si dezvoltarea abilităţilor de relaţionare interpersonală şi a unor deprinderi relevante pentru 

carieră. Pe de altă parte, pe termen lung beneficiile sunt multiple și pot fi enumerate: satisfacţie 

profesională, creşterea ratei de integrare socio-profesională a tinerilor sau creşterea mobilităţii pozitive a 

forţei de muncă.  

În Europa, aceste beneficii au fost evidente iar experienţa ţărilor (Franţa, Belgia, Marea Britanie, etc.) 

care au inclus în curriculum această arie înaintea României demonstrează importanţa acestor demersuri. 

Pot fi enumerate: rezultate şcolare mai bune, climat şcolar constructiv, vehicularea unei cantităţi mai mari 

de informaţii despre carieră, o relaţie mult mai bună între elevi şi profesori, creşterea motivaţiei pentru 

învăţare, creşterea satisfacţiei faţă de calitatea procesului educaţional din şcoală, obţinerea unor scoruri 

mai mari la testele naţionale de cunoştinţe. 

Sistemele de orientare şi consiliere din alte ţări constituie oportunităţi de învăţare prin „bune practici”, 

ca metodă de a ne referi la proiectele reuşite care au o contribuţie remarcabilă şi inovatoare la dezvoltarea 

unei anumite problematici. Facilitarea schimbului de informaţii şi accesul la practici de succes, învăţarea 

din experienţele altora reprezintă un motor de clarificare a propriilor semnificaţii şi rezolvări pentru situaţii 

problematice date. Orientarea şcolară şi profesională presupune coparticiparea unitară, convergentă a 

ansamblului factorilor educaţionali (şcoala, familie, mass media etc). Menirea consilierii este şi aceea de a 

asigura sensul pozitiv al acţiunii acestor factori şi de a contribui la armonizarea influenţelor acestora. 

Astfel, activităţile şi programele concrete, dezvoltate prin consilierea şcolară au rolul de a-i ajuta pe 

elevi să înveţe să se gândească la ei înşişi, la mediul în care trăiesc şi la problemele importante de alegere 

în viaţă. Ca urmare consilierea şcolară ne apare ca o activitate de prevenire a situaţiilor de criză din viaţa 

viitorului adult şi nu de reacţie la acestea. De la sensul specific orientării profesionale (adoptat încă din 

primele decenii ale secolului XX) s-a trecut la explicitarea sensurilor specifice orientării școlare pentru ca 

apoi, in context actual, sa se elaboreze un concept nou, integrativ de orientare școlară si profesională. 

Acesta are în vedere unitatea si interacțiunea demersurilor de îndrumare spre anumite profiluri de 

pregătire școlară si spre anumite sfere de activitate profesionala.  

O viziune dinamică asupra consilierii şi orientării presupune luarea în considerare a ansamblului 

schimbărilor ce pot surveni în sfera profesiunilor, precum şi în viaţa profesională a unui om, determină ca 

orientarea şcolară şi profesională, benefică pentru om, să ia în considerare întregul parcurs al unei vieţi 

profesionale şi să-l pregătească pe tânăr pentru schimbare şi pentru adaptabilitate. De aceea orientarea 
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înseamnă şi pregătirea tânărului, adolescentului pentru a putea să elaboreze proiecte personale în raport 

cu cariera, să înţeleagă multiplii factori care participă la determinarea succesului în carieră, să se 

pregătească anticipativ pentru adaptare şi succes. Înscrierea activităţilor de consiliere şi orientare într-un 

sistem de acţiuni ce sunt menite să răspundă trebuinţelor umane, înseamnă şi respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului şi a libertăţilor sale. În consecinţă, spiritul modern în orientare înseamnă şi 

conferirea unei mai mari libertăţi de decizie transformând pe cel consiliat într-un autor real al deciziilor sale 

libere, independente, autonome.  

În concluzie, lumea în continuă schimbare și ansamblul mutaţiilor actuale în toate compartimentele 

vieţii şi activităţii sociale determină desigur, necesitatea adaptării unor noi perspective în abordarea 

problematicii consilierii şi orientării şcolare.  
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CONSILIEREA ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE 
Prof. Cîrlioru Cosmin Ionuț –Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Suceava  

 

 

Consilierea psihopedagogică a persoanelor cu nevoi speciale are ca scop dezvoltarea unui proces de 

sprijinire, orientare, instrumentare cu mijloacele si resursele de  reacție adaptative.  

 Asistența psihopedagogică a acestei categorii de persoane este recuperativă și instrucțional-educativă. 

În literatura de specialitate, se precizează ca obiective consilierii persoanelor cu nevoi speciale sunt: 

Prezentarea analitica, descriptiva, comparativa și etiologică a diferitelor categorii de persoane cu cerințe 

speciale. 

Analiza sistemului de depistare , recuperare, adaptare și integrare pentru categoriile de persoane aflate 

în dificultate; 

Elaborarea unor strategii de intervenție pentru prevenirea si/sau ameliorarea consecințelor diferitelor 

tipuri de deficiențe sau a unor disfuncții la nivel familial, comunitar si social; 

http://www.cjrae-iasi.ro/
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Identificarea particularităților specifice activității persoanelor cu cerințe speciale; 

Elaborarea unui plan de profesionalizare  în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă; 

Monitorizarea evoluției si a gradului de adaptare-integrare al persoanelor cu cerințe speciale în câmpul 

relațiilor sociale. 

Manifestarile comportamentale indezirabile au o cauzalitate circulară, efectele constituindu-se în cauze 

pentru alte comportamente nedorite. 

In plan intern pot există tulburări de tipul: 

·        Anxietate și frustrare prelungită; 

·        Instabilitate afectivă și depresie; 

·        Ostilitate și refuzul cooperarii; 

·        Autoizolarea și evitarea stabilirii de relații interpersonale; 

·        Trăirea unor tensiuni exagerate; 

·        Repulsie față de orice activitate; 

Toate acestea determină, în plan extern, handicapuri comportamentale de forme și intensitati diferite 

manifestate in exterior prin : 

Reactii afective instabile; 

Agitatie motorie si miscari dezorganizate; 

Negativism si apatie; 

Teribilism si infatuare; 

Minciuna si spirit de contrazicere; 

Furt si vagabondaj; 

Comportament sexual aberant. 

Frecventa tulburarilor de comportament inregisteaza un maxim in jurul varstei de 16 ani, ca apoi sa se 

atenueze. Tulburarile de comportament se asociaza, de obicei, cu carente de afectivitate ce determina 

trasaturi caracteriale egocentriste, de subestimare/supraestimare a e-ului si o slaba integrare in activitatea 

grupului. 

Tulburarile de comportament pot fi definite pe baza urmatoarelor criterii: 

Comportamentul insusi sau severitatea sa sunt inadecvate in raport cu varsta si nivelul de dezvoltare al 

persoanei; 

Comportamentul este periculos atat pentru persoana generatoare cat si pentru cei din jur; 

 Comportamentul determina stres semnificativ pentru persoanele de contact, ceea ce duce la scaderea 

calitatii vietii acestora la un nivel inacceptabil; 
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Comportamentul este indezirabil social si scolar; 

Comportamentul reprezinta o deficienta suplimentara semnificativa pentru persoana prin interferarea si 

afectarea grava a invatarii de noi deprinderi sau prin excluderea persoanei de la importante oportunitati de 

invatare. 

Exista un complex de factori, ce nu sunt exclusivi, care explica tulburarile comportamentale. Printre acesti 

factori se regasesc (Zarkowska, E., Clements, J., 1994): 

Factori  biologici - disfunctii organice cerebrale, epilepsie, dificultati audio-vizuale, anumite caracteristici 

temperamentale cum ar fi intensitatea inalta a raspunsului emotional si  adaptabilitatea redusa  la situatii 

noi; 

Factori sociali - marginalizari sociale si familiale, accentul exagerat pe competitie, mediul social insecurizant, 

etichetarea, relatii  interpersonale tensionate, prejudecati, stereotipuri, atitudini discriminatorii; 

Factori emotionali - imagine de sine negativa, stima de sine scazuta, anxietate, "experimentarea"esecului, 

etc: 

Factori cognitivi - abilități slabe de comunicare și interrelaționare, strategii defectuoase/inabilitate ăn 

rezolvarea unor probleme, etc. 

Fiecare dintre factorii enuntati poate afecta adaptarea emotionala si comportamentul corepunzator ei, 

indiferent de nivelul intelectual al persoanei. Daca acesti factori actioneaza impreuna, atunci creste 

probabilitatea dezvoltarii rapide a unor tulburari de comportament, conduite deviante si delincvente. 

A ajuta copilul in depasirea dificultatilor emotionale si comportamentale presupune identificarea factorilor 

specifici ce contribuie la aparitia acestor probleme si intelegerea modului de actiune al acestora. Cauzalitatea 

multipla a tulburarilor de comportament presupune proiectarea de abordari si actiuni diverse in demersul 

de rezolvare al acestora. In practica interventiei se pot distinge: 

·        Abordarea biologică ce se centreaza pe interventia farmacologica in a reduce, de pilda, anxietatea sau 

a reprima comportamentul agresiv; 

·        Abordarea socială accentueaza importanta unui mediu de viata natural, de calitate, dar si nevoia 

persoanelor cu dificultati  de a fi tratate cu respect si demnitate, de a le oferi o mare autonomie in mediul 

lor de viata; 

·        Abordarea educatională subliniaza importanta dezvoltarii a deprinderilor precum si a experienței 

personale; 

·        Abordarea psihologică vizează diminuarea/eludarea starilor psihice conflictuale, a sentimentelor de 

inferioritate si a sensibilitatii exagerate dar si consolidarea trasaturilor pozitive de personalitate. 
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Una din modalitățile fundamentale de intervenție în cazul persoanelor cu nevoi speciale este terapia 

comportamentala. Ea porneste de la constatarea că stimuli pozitivi (recompensele) întăresc 

comportamentul, în timp ce stimuli negativi (sancțiunile) îl reduc sau îl anihilează. Acordarea unei 

recompense mici imediat după comportamentul dezirabil, îl va întări în mod eficient; utilizarea unei 

recompense/pedepse consistente, dar îndepartată în timp, este mai puțin eficientă. 

R.H.Beech a aplicat teoriile moderne ale învățării la terapia manifestărilor nevrotice și a determinat 

trei procedee importante de intervenție: 

·        Condiționarea aversivă 

Condiționarea asertsivă are unele puncte comune cu pedeapsa. Atunci când subiectul ajunge la un raspun 

neadaptativ, i se aplica un  stimul nociv in vederea oferirii de către subiect a unui comportament dezirabil si 

a evitării pedepsei. 

·        Practica negativă 

Procedeul consta din faptul ca  manifestările comportamentale neadaptative pot fi inhibate sau chiar 

anihilate prin determinarea subiectul sa le producă pana la epuizare. Dupa o perioada de timp, 

comportamentul va dispărea sau se va produce ocazional.   

·        Provocarea unor sentimente negative 

Subiectul va învăța sa asocieze situațiile de tip anxios cu trairile placute care, cu timpul, devin dominante si 

care vor modifica atitudinea si răspunsul subiectului la diversi stimuli. 

In proiectarea asistentei copiilor cu tulburări de comportament trebuie parcurși următorii pasi: 

Crearea unui confort psihic in care sa se acorde importanta componentei afectiv-motivationale, stimulandu-

se pe de o parte sensibilitatea copilului si receptivitatea sa fata de trairile celorlalti, iar pe de alta parte sa se 

dezvolte motivatii complexe pentru activitate; 

Dezvoltarea compotentei intelectual-cognitive presupune organizarea proceselor intelectului si a achizitiilor 

complexe, instrumentarea copiilor cu tehnici de rezolvare a conflictelor, abilitarea cu proceduri de dezvoltare 

a capacitatii de comunicare si interrelationare; 

Reconsiderarea componentei sociale presupune implicarea copilului in viata scolii si a clasei, reducerea 

ostilitatii fata de cei din jur, etc. 
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CONSILIEREA  VOCAȚIONALĂ 
Inspector Școlar prof. Luiza Dana Cioară-Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara 

 

Majoritatea tinerilor la începutul formarii profesionale sunt idealiști, urmează modele parentale sau 

modele fanteziste decupate din reviste sau mass-media. Cuvintele cheie de început sunt alegere și acțiune, 

și mai apoi urmează voința pentru a putea cultiva propria vocație. 

Tinerii in general își urmează traseul profesional mai mult îndrumați de dorințe si doar de adulții din 

jurul lor depinde ca ei sa se maturizeze, sa câștige încredere in propriile forte si sa-si cultive nevoia de 

autoafirmare, sporind astfel șansele de reușită profesionala. De la o generație la alta sunt tot mai multe 

schimbări de profesie pe parcursul carierei, datorita diversificării pieței de servicii si datorita creșterii 

competitivității si globalizării. 

De-a lungul ciclurilor educaționale, toate disciplinele isi asuma o parte din responsabilitatea privind 

dezvoltarea în plan personal, social si profesional al elevilor si pentru achiziționarea abilităților necesare 

succesului. 

In cadrul Consilierii vocaționale si educaționale preocuparea pentru cele doua arii de dezvoltare 

devine centrala, focalizarea pe acestea fiind explicita. In principal, in urma parcurgerii ședințelor 

de Consiliere vocațională si educațională tinerii beneficiază, de conștientizarea conexiunilor între ceea ce 

învață și utilitatea cunoștințelor si abilităților dobândite pentru viața reală. Conștientizarea transferului 

de abilități si cunoștințe în viață reala sporește motivația si interesul pentru învățare a tinerilor, 

reevaluearea propriei alegeri prin autocunoaștere si se poate trece la formarea unei punți către 

angajatori/piața muncii. 

Sunt foarte multe persoane care trec prin diferite si fulgerătoare etape normale din punct de vedere 

biologic si psihologic dar confuze social, care au nevoie de ajutor specializat pentru a –si putea da seama 
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singuri de ceea ce este in concordanta cu nevoile, motivațiile, abilitățile lor si pentru a acționa spre realizare 

si succes. 

Cei mai mulți se feresc sau amâna luarea deciziei, temându-se de un eșec ulterior. Aceste aspecte 

negative dispar odată cu informarea cat mai vasta si precisa, cercetarea cat mai amănunțită a ceea ce 

presupune întregul drum parcurs pana la atingerea scopului. Cu cat informația este mai clar structurata si 

planul este prestabilit cu atât mai mult se apropie săvârșirea lui. 

Etapele consilierii constau în: 

Luarea de decizii în carieră 

Conținutul deciziei de carieră 

Procesul decizional 

1. Definirea deciziei si identificarea alternativelor 

2. Explorarea si evaluarea alternativelor existente 

3. Planul de carieră 

4. Implementarea deciziei 

5. Reevaluarea deciziei. 

Contextul deciziei de carieră 

Sistemul de evaluare vocațională face posibilă: 

1. evaluarea individuală (aptitudini cognitive, personalitate, emoții, interese etc.); 

2. evaluarea, selecția și recrutare, în funcție de cerințele ocupaționale sau ale postului; 

3. construcția de profile profesionale pentru orice post; 

4. construcția de profile psihologice; 

5. transferul datelor dintr-un tip de evaluare în altul; 

6. stocarea, upgradarea si reutilizarea datelor obținute la testare. 
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FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERMANENTĂ A  PERSONALITĂȚII COPILULUI 
CU SCOPUL INTEGRĂRII SOCIALE 

Prof. Înv. primar Ciocârlan Lica  - Școala Gimnazială Nr. 3, Lupeni 

 

Formarea și dezvoltarea permanentă a personalității copilului este funcția cea mai importantă a 

educației având scopul de a se integra social cât mai bine. Copilul interacționează cu factorii sociali în 

permanență.  

În această interactiune, copilul își însușește valorile și normele din societate, avându-le ca modele de 

comportament și fiind mijloace sociale de comunicare. El este pregătit în acest fel pentru viața socială, 

asumându-și roluri și responsabilități. Toate acestea se realizează pe parcursul etapelor de viață, în forme 

de activitate socială și în cadrul instuțiilor sociale: familia, grădinița, școala, diferite intituții, cu întregul 

sistem de informare și influențare. 

Acest proces de integrare începe în familie, chiar din timpul copilăriei mici, atunci când au loc primele 

contacte sociale și experiențe de viață (socializarea primară sau socializarea de bază), continuând toată 

viața cu dobândirea unor roluri succesive (socializarea continuă sau secundară). 

Primele deprinderi de viață sănătoasă ale copilului se dezvoltă în familie, acestea fiind deprinderi de igienă, 

de alimentație sănătoasă, de comunicare cu persoanele din jur, de orientare, toate acestea constituind 

suporturile dezvoltării copilului și care își vor pune amprenta asupra personalității acestuia. 

Copilul își însușește limbajul, volumul, calitatea și cantitatea vocabularului, precum și corectitudinea 

exprimării depinzând de modelele oferite de părinți, de modul în care părinții interacționează și îi solicită 

pe copii. 

Tot în familie se formează deprinderile de comportament cum sunt respectul, sinceritatea, ordinea, 

politețea, răbdarea, cinstea, corectitudinea. Părinții oferă copilului exemple de comportamente. Copilul va 

învăța astfel ce e bine și ce e rău, ce e frumos și ce e urât, etc. 

În grădiniță și în școală această activitate edicativă se continuă. Educația trebuie să se manifeste 

permanent între școală și familie. Pe perioada școlii, părinții sunt cei care dețin informațiile legate de copil: 

sănătate, obiceiuri alimentare, de comportare, de dezvoltare, fizică și intelectuală etc. Îmbinarea 

informațiilor deținute de părinți cu cele deținute de școală se face în beneficiul copilului. Această alianță 

pentru atingrerea obiectivelor comune pentru a funcționa are nevoie de încredere, respect și dăruire în 

asumarea responsabilităților. 

Parteneriatul dintre școală și familie este o primă etapă de colaborare a părinților cu persoane 

profesioniste în domeniul educației. Dacă părinții manifestă deschidere dorință de colaborare pentru a se 

realiza o împlinire corespunzătoare a copilului, pentru pregătirea profesională de mai târziu a acestuia, 
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atunci împlinirea copilului și părinților în societate, indiferent de locul în care copilul, adultul de mai târziu 

se va manifesta va fi deplină.  

Este bine să amintim că în viața copilului și a familiei orice angajat al instituțiilor cu care aceștia 

interacționează, dacă va fi respectat și susținut, copilul își va îndeplini atribuțiile colaborând cu toți aceștia. 

Este o acțiune care presupune schimburi de experiențe, de valori și competențe între toți adulții și copil, cu 

care acesta intră în contact.  

Parteneriatul educațional dintre familie, grădiniță și școală se va extinde treptat, pregătind copilul 

pentru integrarea sa în comunitate. 

Parteneriatul educațional se realizează între: 

-agenții educaționali (copii, părinți, personalul grădiniței, specialiști în probleme de educație: psihologi, 

consilieri psihopedagogi, logopezi, terapeuți, etc.); 

-instituții ale educației (familie, grădiniță, școală, centre comunitare, cluburi sportive, cluburi ale copiilor, 

etc.); 

-membrii ai comunității cu influență asupra dezvoltării copilului (medici, reprezentanții primăriilor, ai 

Poliției, ai bisericii, ai Direcțiilor regionale de protecție a copilului, etc.). 

Parteneriatul educațional devine important când copiii sunt implicați în activitățiile desfășurate care 

trebuie să fie în beneficiul lor. 

Prin crearea acestui parteneriat, copii câștigă un mediu bogat de dezvoltare, creându-se relații pozitive 

în dezvoltarea permanentă a personalității lor. 

 

Bibliografie:   
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FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ A 
ELEVILOR 

Prof. înv. primar Ciutre Mioara - Școala Gimnazială Nr. 3, Lupeni, Hunedoara 

 

Orientarea şcolară şi profesională este o activitate sistematică, de natură educativă, desfăşurată în 

şcoală în mod periodic şi realizată, fie în cadrul orelor de Consiliere şi Orientare respectiv Dirigenţie, sau 

prin alte discipline şcolare şi activităţi extraşcolare. În alegerea şcolară şi profesională elevul ia în 

considerare o multitudine de factori posibili interni şi externi care îi pot afecta reuşita. El alege acele studii 
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şi profesiuni despre care crede că îi vor asigura în cel mai mare grad succesul şi îi vor produce cele mai mari 

satisfacţii.  

Autocunoaşterea este foarte importantă în luarea unei decizii privind alegerea şi construirea carierei. 

Realizarea efectivă a autocunoaşterii presupune ca persoana în cauză să-şi pună îtrebări de genul: Ce ştiu 

şi ce pot să fac bine? (răspunsul duce la identificarea cunoştinţelor, capacităţilor, abilităţilor, deprinderilor 

), Ce mi-ar plăcea să fac? (răspunsul duce la depistarea propriilor interese, dorinţe, preferinţe, aspiraţii, 

idealuri), Ce este important pentru mine? (depistarea sistemului de valori), Cum sunt? (răspunsul duce la 

identificarea propriilor trăsături de personalitate), Ce ar trebui să fac pentru a-mi satisface interesele şi 

dorinţele, pentru a-mi împlini scopurile, aspiraţiile şi idealurile privind cariera? (răspunsul duce la alegerea 

studiilor şi programelor de formare profesională care să-i asigure dobândirea competenţelor necesare 

reuşitei în viitoarea carieră profesională). La sfârşitul conturării unei imagini clare şi obiective despre sine, 

elevul trebuie să-i răspundă la întrebarea: Acum, că ştiu cu adevărat cine sunt, Ce este de făcut? Răspunsul 

îl poate afla parcurgând, împreună cu îndrumătorii următorii paşi: cunoaşterea lumii profesiilor şi a 

ocupaţiilor din societatea actuală şi alegerea traseului de urmat, în funcţie de dorinţe, aspiraţii şi 

posibilităţile sale reale. Orientarea şcolară şi profesională reprezină un sistem coerent şi dinamic de 

principii, acţiuni şi măsuri prin care un individ sau un grup sunt îndrumaţi să-şi aleagă o anumită şcoală şi o 

anumită profesie dată de o anumită şcoală, corespunzător înclinaţiilor, aptitudinilor şi aspiraţiilor proprii, 

în scopul dezvoltării personalităţii şi pentru integrarea socială utilă. Cele două componente ale orientării 

şcolare si profesionale se realizează atât una în continuarea celeilalte, cât şi în interacţiune. Orientarea 

şcolară este o etapă necesară, pregatitoare pentru preorientarea şi orientarea profesională, care se 

realizează, îndeosebi, in gimnaziu, se continuă la liceu, apoi în învăţământul universitar. Orientarea 

profesională are nevoie de un suport sociopsihopedagogic in îndrumarea factorilor educativi şi în 

acceptarea (opţiunea) elevilor, în concordanţă cu cunoaşterea posibilităţilor şi intereselor lor reale, cu locul, 

rolul şi cerinţele obiective ale profesiilor, precum şi cu condiţiile şi ofertele societăţii privind exercitarea 

profesiei după absolvirea unui anumit grad şi profil al învăţământului. La realizarea orientării şcolare si 

profesionale pot concura mai mulţi factori aflaţi în interacţiune, printre care: cercetarea, şcoala şi profesorii, 

familia, organizaţiile de tineret, beneficiarii învăţământului şi mass-media, care pot realiza importante 

acţiuni de consiliere adecvate si eficiente. Şcoala şi profesorii sunt printre cei mai importanţi factori de 

realizare a orientării şcolare şi profesionale, care-i dau şi un caracter pragmatic. Şcoala şi familia faciliteză 

dezvoltarea personală a elevului pentru luarea unor decizii, în concordanţă cu cerinţele personale şi 

realităţile sociale. 



50 

 

  Elevul petrece cea mai mare parte din timpul evoluţiei sale intelectuale, morale şi profesionale în cadrul 

şcolii, în interacţiune cu profesorii. Elevul trebuie tratat cu seriozitate şi respect, ascultat, încurajat şi 

stimulat să-şi asume responsabilităti. Totodată, părinţii trebuie să se asigure că vor să-l sprijine pe tânăr să 

ia o decizie bună şi să nu-şi impună punctul de vedere sau profesia lor ca model, pentru a-şi realiza astfel, 

prin urmaş, propriile aspiraţii sau să-şi compenseze nereuşitele.          

     Familia este primul factor educativ. Influenţa familiei nu se bazează întotdeauna pe potenţialul real al 

copiilor, ci porneşte fie de la eşecurile sau neîmplinirile părinţilor în anumite profesii, fie de la succesul ce 

le-ar putea asigura o profesiune la un moment dat. Având in vedere influenţa socioeducaţională puternică 

a familiei, şcoala şi ceilalţi factori educativi trebuie să îndrume şi să coopereze cu multa pricepere şi 

măiestrie cu familia, pentru a realiza o eficientă orientare şcolară şi profesională a copiilor. Organizaţiile de 

tineret, fundaţiile, ONG-urile, datorită prezenţei lor în mijlocul elevilor, a contopirii intereselor lor cu cele 

ale elevilor, pot avea o forţă de influenţare pozitivă asupra acestora în orientarea lor şcolară şi profesională. 

Legătura organizaţiilor cu unităţile social-economice le poate determina pe acestea să ofere sponsorizări 

învăţământului Derularea acţiunilor în şcoală cu privire la consilierea şi orientarea profesională a elevilor 

fără a implica sau ţine cont de familie au o valoare limitată. În majoritate situaţiilor, familia este reperul 

major în conturarea opţiunii pentru o anumită carieră a copiilor. Părinţii sunt pentru copii sursa primară şi 

cea mai puternică de învăţare, de sprijin afectiv şi securitate. Părinţii sprijină proprii copii în alegerea liberă 

a viitoarei lor cariere, sau în găsirea unui loc de muncă. 

             Mass-media, prin mijloacele ce le deţine (radio, televiziune, presă etc.) şi forţa de pătrundere şi 

influenţare a mesajului audio-vizual reprezintă forţe eficiente de consiliere în realizarea obiectivelor 

orientării şcolare şi profesionale. Mass-media şi Internetul pot prezenta şcolile şi unităţile social-economice 

în toată diversitatea lor, pot prezenta expuneri ale unor specialişti privind locul, rolul, valoarea economico-

socială a unităţilor de profil şi a profesiunilor specifice.  

   Dacă elevul îşi cunoaşte profilul aptitudinal şi îl va corela cu nivelul aspiraţiilor, acesta va alege 

profesiunea potrivită . Succesul profesional poate fi definit ca o adaptare performantă la cerinţele muncii. 

Elevul este propriul său manager, el trebuie să-şi evalueze resursele cu realism, să-şi stabilească obiectivele 

şi să elaboreze proiecte existenţiale pe termen lung, mediu şi scurt, să se folosească de oportunităţi pentru 

a-şi atinge scopurile în viaţă. 
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CETĂȚENIA EUROPEANĂ ȘI CALITATEA ÎN EDUCAȚIE 
                                      Prof.Coman Ruxandra -  Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani 

 

În toate timpurile şi la toate civilizaţiile şcoala, educaţia şi învăţătura au constituit şi constituie obiect 

de preţuire, de mândrie şi de cercetare. Oameni de stat, mari învăţaţi, filosofi, oameni de cultură şi de artă, 

oameni de şcoală s-au aplecat cu grijă asupra unui asemenea subiect 

cu implicaţii în dezvoltarea societăţii prezente şi viitoare. În educație, ca în toate domeniile, avem nevoie 

de calitate, iar sistemul național de management și de asigurare a calității are ca scop esențial 

îmbunătățirea calității educației, definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si ale 

furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate. 

A  fi cetățean european înseamnă  a avea cetățenia Uniunii Europene. Ideea de cetățenie s-a născut în 

lumea clasică a grecilor și romanilor. Când vremea regilor a trecut, ideea a început să implice cel puțin câțiva 

locuitori în elaborarea legilor și în guvern – în mod clar, primele rădăcini ale cetățeniei moderne! Dar 

majoritatea din micile orașe-stat ale Greciei Antice au permis doar bărbaților rezidenți să participe la viața 

civică, ceea ce implicit înseamnă că cetățenii erau în minoritate. Copiii, femeile, sclavii și străinii nu erau 

considerați cetățeni. Romanii chiar au folosit statutul cetățeanului „civitas”, ca un privilegiu care poate fi 

câștigat și pierdut. Cetățeanul este persoana care aparține, pe linie de descendența familială sau de legătură 

teritorială, unui anume stat național. Acesta se diferențiază de străin, atâta vreme cât este subiect al 

legislației propriului stat, bucurându-se de drepturile pe care statul a stabilit să i le confere și 

răspunzând obligațiilor pe care acesta i le impune. Conținând drepturi, obligații și participarea la viața 

politică, cetățenia europeană are ca scop fundamental consolidarea imaginii și a identității Uniunii 

Europene, precum și implicarea mai profundă a cetățeanului în procesul de integrare europeană. 

Influențată de schimbări politice, economice, sociale și culturale, cetățenia influențează, la rândul ei, o serie 

de schimbări politice, economice, sociale, culturale, fenomen sesizabil cu precădere odată cu extinderea 

Uniunii Europene și cu afirmarea valorilor promovate de ea. A fi cetățean al acestei Uniuni înseamnă să fii 

capabil să te adaptezi cu ușurință noului, să fii tolerant, iubitor de oameni, pragmatic și capabil să 

conviețuiești în bune condiții alături de alte persoane care nu ne seamănă, și anume aici fac referire la 

religie, rasă, cultură etc. 
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Internaţionalizarea şi globalizarea educaţiei reprezintă una dintre tendinţele majore ale evoluţiei 

sistemelor avansate de instrucţie în lume. Liliana Barbu preciza: ”Racordarea la realităţile prezentului 

presupune, din perspectiva internaţională, compatibilizarea curriculară precum şi armonizarea procedurilor 

de instrucţie cu cele din ţările având o substanţială tradiţie în domeniu”.1 Adoptarea unor noi planuri de 

învăţământ respectă atât specificitatea sistemului naţional, cât şi interfeţele necesare cu o educaţie din ce 

în ce mai „europeană”. Aceasta implică şi un proces de recunoaştere reciprocă a diplomelor şi calificărilor, 

proces ce are drept finalitate crearea unei pieţe unic formalizate a pregătirii resurselor umane. 

Posibilitatea de a veni în contact cu alte culturi şi civilizaţii se dovedeşte una dintre pârghiile cele mai 

importante şi relevante în formarea şi afirmarea tinerei generaţii. În calitate de cetăţeni ai UE, copiii 

dumneavoastră au dreptul de a fi şcolarizaţi în orice ţară din UE, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării 

respective. Ei au dreptul de a fi plasaţi într-o clasă care corespunde grupului lor de vârstă, la un nivel 

echivalent celui din ţara de origine, indiferent cât de bine cunosc limba ţării respective. au dreptul să 

beneficieze de sprijin inițial gratuit care să le faciliteze integrarea și adaptarea la noul sistem școlar. Acest 

sprijin include o componentă dedicată învățării limbii țării gazdă. 

Tinerii din ziua de astăzi au acces facil şi rapid la diverse surse de informare, devenind astfel tot mai 

bine informaţi şi, în acelaşi timp, mai exigenţi în privinţa actului educaţional. Din aceasta cauză, managerii 

şcolari trebuie să acorde o atenţie deosebită calității procesului educaţional în toate etapele sale. Ei trebuie 

să ştie cum să obţină calitatea educaţională, să o poată evalua şi să o îmbunătăţească, „conturându-se 

posibilitatea analizei procesului și a altor sisteme din sfera educației (formale, nonformale), în vederea 

abordării globale și specifice a succesului în atingerea finalităților (ideal, scopuri, obiective)”.2 

Toate aceste aspecte impun managerului şcolar, responsabilului Comisiei pentru Evaluarea şi 

Asigurarea Calităţii (CEAC) şi echipei ce formează această comisie, o bună pregătire în domeniul 

managementului calităţii educaţionale, fără de care calitatea rămâne doar un deziderat la nivel declarativ. 

Componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar 

cuprinde, în număr relativ egal, reprezentanți ai corpului profesoral, reprezentanți ai părinților (în cazul 

învățământului preșcolar, primar sau gimnazial) sau ai elevilor (în cazul învățământului profesional, liceal și 

                                                      
1Liliana Barbu, Managementul calității în învățământul preuniversitar, Editura Sfântul Ierarh 

Nicolae, 2010, p. 9. 

 
2 Elena Joița, Management educațional, Editura Polirom, Iași, 2000, p. 21. 

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/school/enrol/index_ro.htm#abbr-ID0ERKAC
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postliceal),  reprezentanți ai consiliului local. Această comisie elaborează şi coordonează aplicarea 

procedurilor de menţinere şi dezvoltare a calităţii, iar la intervale de maximum patru ani evaluează calitatea 

activităţii fiecărui profesor şi a fiecărui program.  

Calitatea   este un concept nou pe care elevii nu îl pot înţelege cu uşurinţă, mai ales pentru că privesc 

cu reticenţă aceste schimbări în sistemul de educaţie. Avem de a face cu o abordarea f novativă a 

conceptului de calitate, încercându-se aducerea acestei noţiuni, deseori abstractă şi generică, la nivelul de 

înţelegere al copiilor din învăţământul şcolar. 

Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, 

completă şi utilă dezvoltare. Calitatea este dependentă de valorile societăţii în care funcţionează sistemul 

respectiv de educaţie și ar putea viza: democraţia, umanismul, echitatea, autonomia morală şi intelectuală, 

calitatea relaţiilor interpersonale, îmbogăţirea comunităţii, inserţia optimă socială şi profesională, 

etc. Printre valorile care fundamentează definirea calităţii în educaţie se pot enumera: şcoala 

comunică/transmite cultura/civilizaţia; şcoala urmăreşte satisfacerea nevoilor și intereselor imediate ale 

educabililor, şcoala răspunde nevoilor sociale/comunitare. 

Dascălii au un rol fundamental în dezvoltarea unei educaţii de calitate. Învăţarea centrată pe elev, care 

presupune cunoaşterea îndeaproape a acestuia, a culturii, a capacităţilor şi înclinaţiilor sale către anumite 

domenii, reprezintă o metodă actuală care dă posibilitatea profesorului să răspundă cerinţelor şi nevoilor 

sale de cultură şi sa-l evalueze corect. În acest caz, corectitudinea evaluării depinde în mare măsură de 

imaginea pe care profesorul şi-o creează despre elev. Şcoala trebuie să depună efort ca să realizeze 

progresul elevului în raport cu nivelul său anterior, aceasta este esenţa activităţii educative și aceasta 

înseamnă calitate în educaţie. 

În ultimii ani, necesitatea creării unei culturi a autoevaluării este tot mai insistent afirmată şi încurajată 

prin politicile educaţionale –inclusiv la nivelul Uniunii Europene.  

Sisteme de asigurare a calității funcționabile sunt în curs de dezvoltare în toate țările. În ultimii ani s-a 

acordat o mai mare importanță atât evaluării școlilor, cât și evaluării cadrelor didactice. În marea majoritate 

a țărilor, școlile sunt supuse unei evaluări externe, efectuată în general de către un inspectorat, și unei 

evaluări interne, efectuată de personalul școlii și uneori și de alți membri ai comunității școlare.Evaluarea 

externă a școlilor acoperă o mare varietate de activități, inclusiv predarea și învățarea și/sau aspecte ale 

managementului școlar. În Belgia (comunitatea flamandă), Letonia, Olanda, România (ARACIP) și Regatul 

Unit, organizația responsabilă de evaluarea externă a școlilor acționează independent de autoritatea la 

nivel de vârf.Evaluarea individuală a cadrelor didactice a fost recent introdusă sau consolidată în câteva țări 

(Belgia școmunitatea flamandăț, Portugalia, Slovenia și Liechtenstein), uneori în cadrul unui sistem general 
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de evaluare a performanțelor pentru toate instituțiile publice. Majoritatea țărilor folosesc rezultatele 

elevilor la teste externe împreună cu date din procedurile de evaluare a școlilor pentru a monitoriza 

performanțele sistemelor de învățământ. 

Observăm că asigurarea calităţii educaţiei cuprinde, din ce în ce mai mult, atât la nivel naţional cât şi 

internațional sisteme şi proceduri complementare de autoevaluare. Autoevaluarea este considerată ca 

dimensiune fundamentală a “organizaţiei care învaţă”: evaluarea externă este, adesea, ineficientă şi tardivă 

într-o societate în care schimbarea este extrem de rapidă şi imprevizibilă. Ea trebuie completată şi (uneori) 

chiar înlocuită cu autoevaluarea. De aceea, autoevaluarea este una din modalităţile esenţiale prin care se 

asigură autoreglarea, optimizarea şi revizuirea funcţionării şi de dezvoltării “în timp real” pentru 

“organizaţiile care învaţă”. Dezvoltarea unor instrumente de autoevaluare, realizate în comun şi asumate 

la nivel cultural şi nu numai formal, constituie o cale esenţială de asigurare a calităţii. 

 Evaluăm pentru a dezvolta, pentru a creşte, pentru a învăţa şi nu pentru a sancţiona, pentru a lăuda, 

pentru a spune “nu se poate” sau pentru a ne linişti că lucrurile merg bine în şcoala noastră. “Atât la nivel 

instituţional, cât şi la nivelul fiecărui cadru didactic, etapa de evaluare presupune culegerea de informaţii 

prin observare directă, interviu individual şi/sau de grup, chestionare, ancheta etc., feedback de la 

beneficiari”.3Astfel, se identifică punctele slabe şi măsurile de îmbunătăţire necesare în etapa următoare. 

evaluarea corectă a calităţii educaţiei se poate face numai prin combinarea de autoevaluare, evaluare 

internă şi evaluare externă. Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de 

dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, prin 

care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele 

de calitate. Totalitatea metodelor şi instrumentelor, grupate într-un sistem coerent, utilizate pentru 

menţinerea şi ridicarea calităţii educaţiei oferite de către şcoală constituie sistemul de management al 

calităţii. Sistemul de management şi de asigurare a calităţii are ca funcţie principală orientarea dezvoltării 

unităţii şcolare în direcţia creşterii calităţii în educaţia oferită membrilor comunităţii şi comunităţii în 

ansamblul ei. 

În concluzie, calitatea educației implică promovarea respectului şi aprecierea valorilor culturale 

naţionale şi europene, dezvoltarea conştiinţei apartenenţei la spaţiul european şi îmbogăţirea cunoştinţelor 

copiilor despre statele Uniunii Europene. În acest mod, elevii cunosc și promovează valorile Uniunii 

                                                      
3 Constanța-Valentina Mihăilă (coord.), Manualul de evaluare externă a calității, Qual Media, Cluj-

Napoca, 2013,  p 45. 
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Europene: demnitate, libertate, democraţie, egalitate, statul de drept, respectarea drepturilor omului. 

Datele statistice privind educația arată faptul că au fost implementate reforme structurale și 

organizaționale în sistemele de învățământ europene cu scopul de a reduce ratele abandonului școlar și, în 

unele cazuri, pentru a se asigura că toți elevii obțin certificate de absolvire a unui nivel de educație de bază. 

În contextul crizei financiare și economice globale, sistemele de educație și formare trebuie să-și modifice 

prioritățile astfel încât să se asigure că toți cetățenii europeni au cunoștințele, abilitățile și competențele 

necesare pentru a face față provocărilor și cerințelor locurilor de muncă și ale vieții moderne. 
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CUM SĂ-ŢI DEZVOLŢI SPIRITUL ANTREPRENORIAL 
Laborant Coroian Cornelia - Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” Vulcan 

 

“Succesul înseamnă să mergi din eşec în eşec fără sa-ţi pierzi entuziasmul” – Winston Churchill 

Dacă ai ideea de afaceri şi ştii ce înseamnă antreprenoriatul atunci este momentul să ţii cont de câteva 

indicaţii: 

Verifică dacă ai aptitudinile şi calificarea profesională corespunzătoare ; 

Analizează cu exactitate piaţa şi posibilităţile de desfacere; 

Analizează ce este mai indicat: înfiinţarea unei firme noi sau preluarea uneia existentă; 

Alege cu grijă viitorii colaboratori, amplasamentul şi dotările; 

Analizează reglementările legale cu care te poţi confrunta; 

http://europedirecthunedoara.ro/wp-content/uploads/2012/11/cetatenie-europeana_Layout-1.pdf
http://www.tribunainvatamantului.ro/progrese-in-sistemele-de-educatie-europene-in-decursul-ultimului-deceniu-2000-2010/
http://www.tribunainvatamantului.ro/progrese-in-sistemele-de-educatie-europene-in-decursul-ultimului-deceniu-2000-2010/
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Planifică cifra de afaceri, costurile şi profiturile viitoare; 

Verifică dacă dispui de banii necesari; 

Apelează la un colaborator calificat pentru activitatea de contabilitate; 

Informează-te cu privire la obligaţiile tale fiscale viitoare la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 

Alege cea mai potrivită formă de organizare pentru firma ta; 

Verifică riscurile posibile şi ia masuri de asigurare corespunzătoare; 

Îndeplineşte cu grijă toate formalităţile de înfiinţarenecesare. Contactează Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului; 

Apelează din timp la un specialist care poate să-ţi acorde consultanţă. 

Antreprenoriatul reuneşte categorii diverse de oameni, din toate clasele sociale cu anumite calităţi cum 

ar fi: 

Spirit independent. Trebuie să cauţi în mod continuu să fii propriul stăpân, să îţi asumi riscuri şi 

responsabilităţi sporite. De cele mai multe ori, această calitate nu se dobândeşte, ci se naşte cu ea. 

Insistent şi persistent. Este important să nu renunţi la obiectivele stabilite, să dai dovadă de persistenţă în 

atingerea lor. Este nevoie să insişti, să persişti în ceea ce faci, să nu te opreşti la prima piedică, să continui să 

lupţi pentru visul tău, cheia celor care au succes. 

Adaptabilitate. În prezent, date fiind schimbările rapide din jurul nostru, trebuie să ai capacitatea de a 

reacţiona rapid, să fii în măsură să identifici oportunităţile, să răspunzi rapid cerinţelor pieţei, mediului în 

care îţi desfăşori activitatea, să înveţi permanent, să ai deschidere de a înţelege şi introduce noile tehnologii. 

Orientat spre oportunităţi. Este esenţial, în afaceri să te concentrezi mai mult pe oportunitate, decât spre 

resurse, structută etc. 

Toleranţă pentru eşec. Dacă ai un eşec, nu trebuie să fii descurajat sau deprimat, trebuie să înveţi din această 

experienţă şi să mergi mai deperte. 

Vizionar. Trebuie să stii care este destinaţia, unde trebuie să ajungi. Trebuie să vezi întregul şi să depui efort 

pentru a ajunge acolo. 

Abilităţi manageriale. Aceasta nu reprezină o caracteristică absolut necesară a antreprenorilor, însă este 

nevoie de astfel de cunoştinţe de management pentru a fi un antrenprenor bun. 

Comunicati. Ca antrenprenor trebuie să ştii cum să comunici cu clienţii, angajaţii, furnizorii etc., să te asiguri 

că mesajele transmise de tine sunt clare, ferme şi nu echivoce. 

Principalele aspecte care pot fi avute în vedere în cadrul unui plan de aface sunt:  

Viziune, strategie; 

Istoric, management, resurse umane, activitatea curentă; 
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Analiza pieţei; 

Investiţii necesare. 

 

Bibliografie:  Proiect - „Fii activ la orice vârstă” , implementat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă în parteneriat cu Rusu&Borţun  

 

ORIENTAREA CARIEREI  
Prof. Costea Dacia-Petronela - Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

 

Omul este propriul său manager, el trebuie să-şi evalueze resursele cu realism, să-şi stabilească 

obiectivele şi să elaboreze proiecte existenţiale pe termen lung, mediu şi scurt, să se folosească de 

oportunităţi pentru a atinge scopurile de etapă. Identificarea unor scopuri de succes va determina persoana 

să acţioneze în consecinţă. 

Orientarea în carieră este expresia unor talente personale sau aptitudini dominante. Pe măsură ce ele 

se intersectează cu interesele, motivaţiile şi valorile personale ale individului şi ale mediului extern, social 

şi economic, se poate ajunge la modelarea unui traseu profesional optim. 

Orientarea profesională este o activitate bazată pe un sistem de principii, metode şi procedee de 

îndrumare a persoanei către o profesie sau un grup de profesii, în conformitate cu aptitudinile, înclinaţiile 

şi interesele sale şi, pe de altă parte, în funcţie de perspectivele pieţei forţei de muncă şi dinamica sferei 

ocupaţionale. 

Prin orientare profesională se urmăreşte găsirea pentru fiecare individ a ocupaţiei potrivite, respectiv 

asigurarea unui dublu acord între posibilităţile individuale şi exigenţele profesiilor şi între aspiraţiile 

individului şi nevoile societăţii (Butnaru, 1999). 

Să obţii un loc de muncă este important, dar este de asemenea important să înţelegi că fiecare 

activitate profesională practicată face parte din cariera ta, după cum tot din carieră fac parte şi activităţile 

de învăţare, modalităţile de petrecere a timpului liber şi activităţile de voluntariat. Tot ceea ce faci acum, 

primele joburi sau următoarele - reprezintă paşi în carieră. 

Alegerea unei cariere profesionale porneşte, pentru fiecare individ, de la un set de premise (Păuş, 

2000): 

Abilităţi intelectuale şi practice; 

Competenţele obţinute prin şcolarizare 
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Capacitatea de a transpune într-un domeniu de activitate achiziţiile obţinute în şcoală; 

Aptitudini speciale de care individul devine conştient pe parcursul educaţiei; 

Interese şi motivaţii personale; 

Modelul oferit de familie (reproducerea experienţei profesionale a familiei); 

Atitudinea comunităţii faţă de individ (eventuate prejudecăţi ale societăţii ce influenţează negativ percepţia 

individului în societate şi propria imagine de sine); 

Oferta profesională a societăţii. 

1. ABILITĂŢI PENTRU VIAŢĂ ŞI ABILITĂŢI TRANSFERABILE 

 Abilitatea reprezintă priceperea de a realiza o activitate. Persoanele care deţin abilităţi pentru viaţă se 

evidenţiază prin faptul că se simt confortabili în situaţii noi, stabilesc legături rapide cu persoane pe care 

nu le cunosc şi li se alătură acestora în activităţi, ştiu să menţină relaţiile de prietenie pe care le iniţiază, 

cooperează, ştiu să ajungă la un consens, au încredere în ceilalţi dar şi în ei înşişi, ştiu să gestioneze 

conflictele, respectă diferenţele, îşi afirmă nevoile şi dorinţele clar şi constructiv, ştiu să îşi ceară scuze când 

au greşit şi să fie fermi când au dreptate, conştientizează faptul că eşecul este o sursă preţioasă de învăţare, 

sunt creative, iar în faţa problemelor generează multiple soluţii, sunt curioşi şi au capacitatea de a lua o 

decizie privind cea mai bună soluţie, iar pe aceasta să o aplice în practică. 

2. VALORILE ADOLESCENŢILOR ŞI VALORILE ÎN CARIERĂ ŞI MUNCĂ 

 Pentru a înţelege ce este aceea o valoare propun spre analiză următoarele concepte: libertate, 

dragoste, viaţă, compasiune, altruism, familie, omenie, putere, bani, control. Valorile se referă la credinţele, 

convingerile şi sentimentele care conduc acţiunile unei persoane. Ele exprimă ceea ce este cu adevărat 

important pentru cineva. 

 Valorile nu sunt întotdeauna uşor de descoperit, mai ales că valorile cardinale se schimbă în decursul 

etapelor vieţii. Astfel că, pentru copii, principala valoare, care le subordonează şi pe 

celelalte, este familia. Pentru adolescenţi, familia trece pe un loc secund, iar valoarea cardinală este ocupată 

de libertate. 

 Valorile unei persoane sunt importante şi în planificarea carierei. Astfel că, o persoană care are ca 

valoare altruismul, empatia, va alege profesii în care să ofere ajutorul, fără a avea pretenţii să primească o 

răsplată în schimb. Uneori, insăşi cariera devine o valoare, aleasă de multe ori în detrimentul alteia-familia, 

mai ales în etapa tinereţii. 

3. INTERESELE - COMPONENTE ALE MOTIVAŢIEI 
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 Interesele reprezintă preferinţele cristalizate ale unei persoane pentru anumite domenii de cunoştinţe 

sau de activitate. Acestea reprezintă factori motivaţionali esenţiali în alegerea carierei, de aceea este foarte 

importantă investigarea lor în trasarea planului individual de carieră. 

 Pentru investigarea unor tipuri de interese se utilizează Inventarul de Interese Profesionale Holland. 

Acesta are la bază teoria conform căreia trebuie să existe o congruenţă între interesele proprii şi cerinţele 

unei ocupaţii pentru ca persoana să fie mulţumită şi motivată în activitatea pe care o desfăşoară. 

 Teoria personalităţii vocaţionale (John L. Holland) porneşte de la stabilirea unei corelaţii 

corespondente între tipul de personalitate (în număr de 6) şi mediul profesional corespunzător. Autorul 

acestei teorii consideră că echilibrul/dezechilibrul personalităţii unui individ este influenţat de exercitarea 

unei profesii care favorizează sau împiedică această exprimare. 

 Tipologia lui Holland a fost concepută pentru a ajuta individul în luarea unor decizii legate de carieră şi 

permite corelarea opţiunilor cu interesele şi abilităţile fiecărei persoane. Ideea de bază a teoriei lui Holland 

este că oamenii cu interese similare în anumite domenii vor avea succes în ocupaţii care se potrivesc unui 

anumit tip de personalitate. Aceasta l-a dus la formularea a 6 categorii de bază în ceea ce priveşte tipologia 

persoană – mediu. Diferite personalităţi preferă diferite medii. 

 

O MODALITATE EFICIENTĂ DE FORMARE A CARACTERULUI ELEVULUI-
ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ 

Prof. înv. primar. Cotîrță Camelia - Școala Gimnazială ,,I.G.Duca’’Petroșani 

 

 

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. Treptat, sfera activităţilor 

extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul şcolii a căpătat din 

ce în ce mai multă importanţă. 

              Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 

-cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară; 
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-au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează dezvoltarea în 

ansamblu a personalităţii elevilor; 

-ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a tipurilor de 

acţiuni derulate; 

-oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a activităţii aces-

tora. 

              Participarea la activităţi extraşcolare: 

- se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin 

faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu abandoneze cursurile; 

- au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi în acestea, pentru că promo-vează 

activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, susţine dezvoltarea stimei de si-ne şi a 

autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi intereselor de cunoaştere a elevilor; 

- se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic carac-ter 

prosocial; 

- se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa şcolii. 

              Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 

relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile extraşco-lare 

le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru care participa-rea 

(activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în permanenţă. Mai mult, 

valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în activităţile de la clasă ar cons-titui 

un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului 

de iniţiativă a acestora. 

            -Excursiile și vizitele didactice sunt forme organizate în natură sau la diferite instituții culturale sau 

agenți economici în vederea realizării unor obiective instructiv-educative legate de anumite teme prevăzute 

în programele de învățământ. Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi și desăvârși 

ceea ce elevii au acumulat în cadrul activităților/ lecțiilor. 

            -Excursiile și drumețiile tematice proiectate și organizate de instituțiile școlare au multiple valenţe 

de informare şi formare a elevilor, completând sau/ și aprofundând procesul de învăţământ. Conţinutul 

didactic al drumeţiilor şi excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi complex decât al lecţiilor 

organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai atractiv, elevii participând într-o atmosferă de 

optimism şi bună dispoziție la asemenea activități.        
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 Dacă excursia se organizează în muzee, monumente istorice, obiectivele urmărite ar putea fi: 

cunoaşterea istoriei ţinutului natal; însuşirea normelor de protecţie a monumentelor istorice (a valorilor 

naţionale); dezvoltarea ataşamentului, a dragostei faţă de trecutul glorios al poporului nostru. 

Informațiile culese vor putea fi valorificate la disciplinele de învăţământ la care se pretează, astfel 

fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și îmbogăţindu-se cultura generală. 

              

În valorificarea cunoştinţelor dobândite în timpul excursiilor, elevii pot veni cu nuanțe originale de natură 

afectivă, prin care îşi exprimă propriile impresii şi sentimente faţă de cele văzute. 

             Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi 

patriotică, 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. 

             Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinațiilor artistice ale copiilor contribuind la 

dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor. 

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară valorifică 

varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi priceperea 

colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie publică străduinţele colectivului clasei şi ale fiecărui 

copil în parte. 

Serbările prezentate le-au cultivat sensibilitatea față de frumos, le-au educat starea de emotivitate. 

Descoperirea talentelor, a propriilor aptitudini le-a oferit posibilitatea descoperirii de sine, a valorii 

personale în competițiile cu valoarea celorlalți. 

                

Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă, pentru că ele contribuie la 

dezvoltarea spiritului de observație, îmbunătățesc memoria vizuală și auditivă, formează gândirea 

operatorie a copilului cu calitățile ei de echilibrare, organizare și obiectivare. 
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Participarea efectivă și totală în activitate, angajează atât elevii timizi cât și pe cei slabi, îi temperează 

pe cei impulsive, dezvoltă spiritual de cooperare. 

În concluzie putem spune că 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. 

 

Bibliografie: 

                Cernea,Maria,"Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, 

în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000", Ed. Discipol, Bucureşti; 

                Crăciunescu, Nedelea, "Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului primar, în 
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EDUCAȚIE PENTRU O CETĂȚENIE ACTIVĂ  LA ELEVII DE LICEU 
Prof. Damian Carmen - Colegiul Tehnic “ Dimitrie Leonida “ Petroşani 

 

În școală se formează caracterele, valorile, aptitudinile, talentele şi modul de acţiune al viitoarelor 

generaţii de cetăţeni.În această lumină, şcoala reprezintă o lume în sine. Aceste activităţi concretizate prin 

participarea elevilor la proiecte, contribuie la creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii 

europene în învăţământ. Cetățenii au un rol activ în construirea unei societăți democratice, mai bune, iar 

formarea abilităților și atitudinilor specifice unei cetățenii active este esențială. Pe lângă faptul că își cunosc 

drepturile și responsabilitățile, cetățenii activi dau dovadă de solidaritate față de alții și sunt gata să 

contribuie la bunul mers al societății. 

 De aceea, voluntariatul apare tot mai mult ca o opţiune pentru elevii care doresc şi desfăşoară activităţi 

în spiritul formării cetățenilor de mâine..Această activitate a devenit deja o tradiţie la Colegiul Tehnic „ 

Dimitrie Leonida” Petroşani fie prin participarea la activităţile de ecologizare din cadrul proiectului 

„Educaţie pentru o viaţă sănătoasă”, fie prin participarea la cele două ediţii ale Curăţeniei Naţionale „Le t s 

do it” , prin activităţile de la „ Fii ecologic” , „ Ecoşcoala „ sau „ Şcoli pentru un viitor verde”. 

În proiectul “Educațíe pentru o viață sănătoasă” realizat în colaborare cu asociaţia Edupro şi 

implementat de Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale) obiectivul principal  

a fost şi este formarea tinerei generaţii în spiritul unui stil de viaţă sănătos, cunoaşterea de către tineri a 
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principiilor ce stau la baza unei stări de sănătate fizică şi mentală şi cultivarea respectului faţă de sănătatea 

celorlalţi şi faţă de natură. 

Dar voluntariat au desfăşurat elevii , nu numai în domeniul protecţiei mediului ci şi în domeniul social. 

Astfel, elevii de la Colegiul Tehnic „Dimitrie  Leonida” au fost voluntari la Casa Pollicino şi  la Centrul de 

Asistenţă Socială Petrila. În cadrul acestor proiecte, tinerii au acordat ajutor copiilor şi vârstnicilor, precum 

şi personalului celor două instituţii( insuficient şi neputând face faţă tuturor nevoilor)şi le-au creat copiilor 

şi bătrânilor sentimentul  că sunt importaţi pentru ceilalţi. 

La Casa Pollicino,membrii clubului au ajutat  copiii la lecţii, le-au  făcut  baie, s-au  jucat cu ei, le-au 

oferit  spectacole de magie, filme, muzică. 

La Centrul de asistenţă Petrila tinerii au ajutat  atât personalul instituþiei (curãþenie în curte, au cosit 

iarba,au tăiat  şi  aşezat lemnele în magazii), cât şi pe cei 40 de vârstnici instituţionalizaţi  (au oferit servicii 

de înfrumuseţare doamnelor – le-au tuns, coafat, le-au făcut  manichiura – le-au  oferit fructe şi articole de 

toaletă,  un spectacol de magie). 

Sigur, acestea sunt câteva din activităţile voluntare prestate de elevii liceului, dar există multe alte 

oportunităţi pentru tineri. Anul acesta, un grup de 14 elevi ai şcolii s-au înscris ca voluntari la Crucea Roşie. 

Cu această ocazie elevii vor afla lucruri noi şi vor da o mână de ajutor unei organizaţii ce dispune de resurse 

umane limitate.  

De ce este important să ne implicăm în astfel de activităţi? Lumea are nevoie de noi să  dăm un exemplu  

pe care alţii să-l urmeze şi care va avea un impact decisiv asupra celor care au nevoie de ajutor. Această 

abordare practică în schimbarea lumii este solicitantă, dar este dovedit că este cea mai bună soluţie de 

învăţare. Dezvoltarea este un proces colectiv. Astfel, educaţia schimba individualismul cu care noi am 

crescut. În mod normal, asta creează conflicte şi majoritatea oamenilor au prea puţine cunoştinţe sau deloc 

în rezolvarea conflictelor împreună. Aşadar, prin educaţie, noi creăm şi utilizăm situaţiile la îndemână 

pentru a instrui cooperarea şi a rezolva conflicte, cum să fii responsabil pentru celălalt şi să lucrăm împreună 

pentru a obţine rezultate. Cooperarea nu este tocmai o problemă. Daca nu ne luăm un angajament şi 

acţionăm cu responsabilitate, nu vom beneficia de pe urma cooperarii.  

Vom dezvolta nu numai  prietenie, dar vom  obtine şi abilităţile de bază care ne  vor fi de folos în viitor. 

 

ROLUL FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI 
Prof. inv preșcolar Dan Cristina Rozalia -  Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

                                                                     

                                                                         ,,Nu naşterea ca atare te face tată, 
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                                                                      nu purtarea în pântece te face mamă, 

                                                                        ci buna creştere pe care o dai copiilor 

                                                                                         (Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 

Familia are un rol esenţial în educaţia copilului. Familia este nucleul în care copilul se formează ca om. 

Ea are un  rol decisiv în ceea ce priveşte viitorul social şi spiritual al copilului pentru că ştim că „există 

evenimente care-şi pun pecetea asupra mentalităţii individului”, respectiv a copilului. 

Felul în care părinţii se raportează la copii, afectează în mod dramatic modul în care copilul se va 

raporta la societate.Părinţii severi vor forma un tânăr fără personalitate, voinţă, iniţiativă , părinţii care-l 

vor răsfăţa vor avea un tânăr care nu învaţă, nu munceşte, dar pretinde mereu ; părinţii , care oscilează 

între răsfăţ şi severitate, vor forma un tânăr dezorientat, încăpăţânat, capricios şi dificil în raporturile 

sociale. 

„Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor 

noastre” Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi 

educaţie aleasă, fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. „În 

educaţia copiilor, mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă 

mult mai bine decât orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul contrar.  

Apoi, educaţia începe din momentul conceperii copilului. Încă din pântece mama va avea toată grija 

să-i transmită copilului sentimente de linişte şi afecţiune, dar şi o alimentaţie sănătoasă, acestea având un 

rol important în formarea lui, fiind climatul în care se dezvoltă. „Impresiile primite de prunc în timpul sarcinii 

în pântecul mamei sale determină în mare măsură starea lui fizică, afectivă şi chiar spirituală” „Trebuie să 

amintim că orice ţipete, orice cuvinte murdare îl spurcă deja pe copil, întipăresc deja în inima lui, încă din 

pântece, imaginile viciului şi a patimilor.” Comportamentul plin de afecţiune al mamei este foarte 

important pentru formarea „sentimentul comuniunii sociale. El favorizează comunicarea, colaborarea şi 

actele altruiste. Baza acestui sentiment o constituie relaţiile cu mama, afecţiunea reciprocă dintre mamă şi 

copil.”  

Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau societate: „într-o 

grădiniţă o parte din preşcolari au asistat la un spectacol dat de un actor care tot timpul se comportă violent, 

agresând o păpuşă mare din plastic. Observându-se copiii în zilele următoare s-a constatat că aceştia se 

comportau mult mai agresiv cu jucăriile şi păpuşile lor, în comparaţie cu ceilalţi care nu asistaseră la 

spectacolul respectiv.  Toate acesta îl pot marca profund, însă copilul va suferi mult mai puţin dacă „simte 
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în el siguranţă şi dacă are încredere în părinţi.” Dar dacă vede atitudini nepotrivite „la un om în care are 

multă încredere, la părinţi, fraţi, rudenii, etc., atunci influenţa va fi mult mai mare asupra lui”  

Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său. 

Acesta se formează din copilărie până la adoleşcenţă. Astfel, „când relaţiile dintre părinţi au fost 

armonioase, idealul adolescentului include un model care le seamănă.  

Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit 

la  maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se 

autoeduce. Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale 

omului sunt în mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase.  Greu va înţelege extrovertirea 

unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate şi altele 

asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, 

să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu. 

Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă. În mare parte 

cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri, din rândul 

tinerilor (şi nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase. 

 

         CONCLUZII 

Lumea e condusă din camera copilului (Tholuck)  

După cum am demonstrat până acum într-o manieră succintă, rolul familiei în educaţia copiilor este 

esenţial. „Familia reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti. […] Aici se trezesc şi încep să se 

dezvolte puterile latente ale sufletului personal; aici începe copilul să iubească (pe cine şi cum?), să creadă 

(în ce?) şi să sacrifice (cui şi ce?); aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său; aici se descoperă în 

sufletul copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare; aici devine copilul un om  mic, din 

care mai apoi se dezvoltă o mare personalitate sau un pungaş mărunt.”  

Totul se începe şi se învaţă mai întâi în familie. „Dacă copilul nu învaţă să iubească în familie, de la 

părinţii săi, unde va învăţa să iubească? Dacă nu s-a deprins încă din copilărie să caute fericirea tocmai în 

fericirea reciprocă, în ce porniri rele şi vicioase o va căuta când va ajunge la vârsta maturităţii? Copiii preiau 

totul şi imită totul…” 

Principala condiţie ca un copil să primească o educaţie corectă o reprezintă capacitatea părinţilor de a 

o face, şi în acelaşi timp, intensitatea şi sinceritatea iubirii părinţilor. Dar asta înseamnă că orice copil care 

nu a primit o educaţie aleasă este condamnat la un eşec social şi spiritual? Se pare că aceasta depinde de 

puterea de autoeducare a copilului dar şi de persoanele cu care intră în contact.  
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Persoanele care intră în contact cu tineri care au avut o astfel de educaţie în copilărie, tind să-i judece, 

dar soluţia este să-i ajute să se integreze, dovedind răbdare şi altruism. Vor primi în schimb fericirea celuilalt 

ca stimulent asupra propriei fericiri. Adică cel ce unge cu miresme pe altul, el mai întâi miroase frumos. 
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RELAŢIA ELEV – PROFESOR CONSILIER 
Dobre Marinela, Școala Gimnazială I.D.Sîrbu Petrila  

 

Relaţia de consiliere se configurează dinamic între doi poli şi anume consilierul şi consiliatul. Consilierul 

şcolar are mai multe roluri, precum cel de educator formator, de consultant în probleme de educaţie, 

instruire, sociale, de mediator în conflicte, de psiholog pentru elevi şi familiile acestora.  

Principala sarcină a consilierului şcolar este de a ajuta elevii să parcurgă paşii unui demers de 

conştientizare, prin clarificarea, evaluarea şi actualizarea sistemului propriu de valori. Pentru a influenţa în 

mod pozitiv rezultatele consilierii elevului, este important ca relaţia dintre elev şi profesorul-consilier să fie 

adecvată şi eficientă. Au existat numeroase încercări de a defini atributele acestei relaţii, însă, din nefericire, 

în prezent opiniile sunt împărţite în ceea ce priveşte tipul de relaţie dezirabil pentru obţinerea eficienţei 

maxime. Trebuie să se aibă în vedere şi atributele personale cu care consilierul participă în această relaţie.  

În lucrarea de față voi enumera atributele considerate adecvate şi necesare în relaţia elev-profesor 

consilier. Aceste atribute vor avea, în mod inevitabil, efect asupra relaţiei părinte-profesor consilier şi, în 

consecinţă, se va avea în vedere şi acest aspect.  

1.Relaţia elev – profesor consilier trebuie să fie o punte de legătură între lumea copilului şi consilier. În 

primul rând această relaţie presupune formarea unei legături cu elevul şi înţelegerea percepţiei acestuia 

asupra lumii. Elevul vede mediul în care trăieşte în mod diferit faţă de părinţii săi. Sarcina profesorului-

consilier este de a se alătura modului de percepţie a elevului şide a privi lucrurile din perspectiva acestuia, 
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fără a-l judeca sau condamna deoarece, în caz contrar, copilul este obligat să se transpună în modul de 

percepţie a lumii specifică adulţilor.  

Este important ca elevul să-şi păstreze propriile valori, credinţe şi atitudini, nu să fie influenţat de cele 

ale profesorului-consilier. Astfel se pot observa cu claritate experienţele elevului, fără a fi parţial 

distorsionate de experienţele profesorului-consilier, chiar daca proiectarea acestora asupra copilului este 

inevitabilă de cele mai multe ori.  

2.Relaţia elev – profesor consilier trebuie să fie exclusivă. Profesorul consilier trebuie să stabilească şi 

să menţină raporturi bune cu elevul, astfel încât să existe încredere. Relaţia cu profesorul-consilier trebuie 

sa fie caracterizată prin exclusivitate în aşa măsură încât elevul să simtă că are o relaţie unică cu consilierul 

său, fără a fi compromisă de intruziuni nedorite din partea părinţilor sau a altor persoane. Elevul are o 

percepţie proprie despre el însuşi, diferită de percepţia părinţilor săi.  

Pentru ca actul de consiliere să fie eficient, copilul trebuie să simtă că este acceptat de către profesorul-

consilier datorită modului în care se percepe pe el însuşi. Nu este benefic pentru elev să creadă că opiniile 

profesorului-consilier sunt influenţate de părinţi sau colegi. De aceea este important ca relaţia elev-consilier 

să fie exclusivă.  

3.Este necesar să existe confidenţialitate în relaţia elev - profesor-consilier. Pe măsură ce elevul devine 

mai deschis fată de consilierul său, iar acesta înţelege din ce în ce mai bine problemele cu care se confruntă 

copilul, încrederea manifestată de elev devine mai statornică. Această încredere este susţinută de 

certitudinea că temerile, gândurile copilului nu vor fi destăinuite părinţilor sau altor persoane fără 

consimţământul acestuia.  

Elevul are dreptul la viată personală, la intimitate, în anumite limite, chiar dacă este un lucru greu 

acceptat de părinţi. Desigur sunt ocazii în care părinţii trebuie să fie informaţi cu privire la anumite aspecte 

discutate cu elevul în cadrul orelor de consiliere. Astfel exclusivitate şi confidenţialitatea rămân concepte 

complexe care vor genera în continuare controverse.  

4.Relaţia elev–profesor consilier trebuie să fie caracterizată de siguranţă. Profesorul consilier trebuie 

să creeze un cadru permisiv în care elevul să simtă libertatea de a fi el însuşi şi de a se manifesta. Copilul 

trebuie să se simtă în siguranţă pentru a face destăinuiri şi să aibă certitudinea că nu vor exista repercusiuni.  

Indiferenţa faţă de personalitatea elevului ameninţă nevoile şi trebuinţele spirituale de bază ale 

acestui, respectul faţă de sine, nevoia de răspuns afectiv din partea celor din jur, nevoia de securitate pe 

termen lung, de succes, precum şi nevoia de a aparţine unui grup şi de a fi acceptat de acesta.  
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5.Relaţia elev–profesor consilier nu trebuie să fie intruzivă. Când lucrează cu copii, profesorulconsilier 

trebuie să se apropie de aceştia într-o manieră care să-i determine să se simtă în largul lor. Unii profesori-

consilieri consideră chestionarea elevilor cu privire la familia si trecutul acestora o practică benefică.  

Deşi această abordare pare să prezinte efecte favorabile, trebuie utilizată cu mare responsabilitate, în 

caz contrar poate să devină intruzivă. Profesorul nu trebuie să fie cel care dă sfaturi, singurul care propune 

soluţii, ci cel care determină elevul să găsească soluţia optimă, rolul consilierului fiind acela de facilitator al 

procesului de decizie al copilului.  

6. Relaţia elev–profesor-consilier trebuie să aibă un scop bine definit. Elevul va participa la orele de 

consiliere mult mai activ daca este conştient de scopul acestui demers. Majoritatea cursurilor de consiliere 

implică folosirea unor jocuri ca fiind modalitatea cea mai uşoară de a produce schimbări în comportamentul 

elevilor. Sarcina profesorului-consilier este de a asigura facilitatea jocului sau a altor activităţi prin 

prezentarea scopului acestora. 
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SPIRITUL ANTREPRENORIAL ȘI PIAȚA MUNCII 

Prof. Doroțan Manuela, Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” Vulcan 

Prof. Dumitru Gabriela, Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” Vulcan 

 
Rolul antreprenorului este acela de a organiza şi coordona activităţile unei firme în vederea realizării 

unui câştig personal. El plăteşte materiile prime consumate, terenul pe care-l închiriază, angajaţii, asigură 

tot capitalul necesar. În plus, "aduce" iniţiativa personală, talentul, abilitatea sa - planificând, organizând şi 

administrând firma. De asemenea, îşi asumă eventualitatea de a câştiga sau de a pierde în funcţie de 

circumstanţe neprevăzute şi necontrolabile. Ca atare, foloseşte în scop propriu tot ceea ce rămâne din 

încasări după plata diverselor obligaţii. 

Piața muncii funcționează după același mecanism ca și piața unui bun. Piața muncii se întemeiază, de 

asemenea, pe intâlnirea și confruntarea cererii cu oferta. Principala componenta a pieșei  factorilor, 

structurile si principiile de funcționare sunt asemănătoare cu cele ale celorlalte componente, piața 

resurselor naturale și piața capitalului. Ca și aceste componente, piața  muncii asigură derularea fluxurilor 

reale  și monetare, desfășurarea proceselor de producție, distribuire și consum.  
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In general, piața muncii reprezintă spațiul economic  în care  tranzacționează în mod  liber utilizatorii 

de muncă (deținătorii de capital) în calitate de cumpărători și posesorii  resursei de  muncă, în calitate 

de  vânzător, în care, prin mecanismul prețului muncii al concurenței libere între  agenții economici, al 

altor  mecanisme  specifice se ajustează cererea și oferta de muncă. 

Intr-o formulare restrânsă, piața muncii este expresia reglării cererii și ofertei de muncă prin deciziile 

libere  ale agenților economici. 

Piața muncii, ca expresie a raporturilor dintre cerere și ofertă, se desfășoară în două trepte sau faze. 

Prima se manifestă pe ansamblul unei economii sau pe segmente mari de cerere și ofertă, determinate de 

particularitațiile tehnico-economice ale activităților. In cadrul acestei faze, se formeaza coditiile generale 

de angajare ale salariaților, se conturează principiile care actionează la stabilirea salariilor și o anumită 

tendință de stabilire a salariilor la un nivel înalt sau scăzut. A doua fază reprezintă o continuare a celei dintâi 

și constă în ăntâlnirea cererii cu oferta de muncă în termeni reali, în funcție de condițiile concrete ale firmei 

și salariaților ei. Cererea se dimensionează precis, ca volum și structură, pe baza contractelor și a altor 

angajamente asumate de firmă, iar oferta se delimitează și ea pornind de la programul de muncă, numar 

de ore suplimentare pe care salariașii acceptă sa le efectueze sau nu, în funcție de nevoile și aspirațiile lor, 

de situația socială și economică etc. la momentul respectiv. Din confruntarea cererii cu oferta de munca 

la  acest nivel se determină marimea și dinamica salariului nominal. Insuficiența ofertei la acest nivel se 

traduce pritr-o cerere suplimentară care se manifestă pe prima treaptă, iar insuficiența cererii, printr-o 

ofertă suplimentară pe aceeași treaptă. 

Antreprenoriatul trebuie privit drept activitate pusă în slujba obiectivelor companiei şi subordonat 

scopului acesteia - maximizarea profitului. 

Pe măsură ce termenul „antreprenor" a început să fie folosit tot mai des în contextul dezvoltării economice, 

sensul şi caracteristicile sale au primit o atenţie din ce în ce mai mare.  

Economia antreprenorială a demonstrat şi încă o poate face, că este importantă. Prin ea s-au putut 

lansa noi produse şi tehnologii care să satisfacă mai bine pretenţiile consumatorului şi a crescut 

productivitatea. De asemenea a reprezentat forţa cea mai de seamă în toată istoria lungă şi spinoasă a 

ascensiunii omului de la subdezvoltare la prosperitate. 

Antreprenorii trebuie să aibă anumite trăsături de caracter, ca de exemplu: 

-  independenţa, poate cea mai de preţ trăsătură de caracter a acestuia; 

- încrederea în ei înşişi, întreprinzătorii fiind de cele mai multe ori siguri pe ei şi încrezători în viitorul afacerii 

create; 
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- perseverenţa; întreprinzătorii trebuie să depună efort îndelungat pentru a ajunge la ţelurile propuse știind 

că succesul nu vine întotdeauna imediat. 

- întreprinzătorul este un oportunist, care ştie să discearnă ocaziile pentru afaceri, dezvoltând un produs 

nou, producându-l sau doar punându-1 pe piaţă, organizând resursele într-un alt mod nou; 

- întreprinzătorul este un coordonator, un combinator de resurse. El trebuie să fie capabil să reunească 

resursele şi să la organizeze pentru a dezvolta şi comercializa inovaţia.  

- întreprinzătorul este un “jucător” care iubeşte şi chiar creează provocările. Pornește cu ideea că ce 

întreprinde el că va fi un succes şi că profitul obţinut din capitalul investit va fi rezonabil; 

- întreprinzătorul este motivat, provocarea fiind de fapt unul dintre obiectivele întreprinzătorului, iar 

succesul marcat prin profit este dovada unei bune alegeri. 

Manifestarea  spiritului  antreprenorial  poate  fi  favorizată sau, dimpotrivă, defavorizată, de următorii 

factori macroeconomici: starea generală a economiei (existenţa unei faze de creştere sau, dimpotrivă de 

reducere a activităţii economice, perioade de crize); rata inflaţiei; rata dobânzii (un cash-flow negativ 

necesită contractarea unui credit bancar); accesul la capital (existenţa  unor posibilităţi de finanţare a 

activităţilor economice nou demarcate prin franciză); reglementări  juridice (facilităţi guvernamentale 

privind exporturile sau livrările intracomunitare) 

Competenţele antreprenoriale reprezintă capacitatea unui individ de a identifica oportunităţi pentru 

activităţi personale, de a pune ideile în practică, de a fi pregătit pentru provocările din mediul economic și 

social. Deci, individul trebuie să aibă deprinderi care se raportează la capacitatea de a planifica, organiza, 

gestiona, conduce, analiza, comunica, raporta, evalua precum şi capacitatea de a lucra individual şi/sau în 

echipă. Competenţele antreprenoriale se manifestă, pe de o parte, prin atitudinea antreprenorială iar pe 

de altă parte prin iniţiativă proactivă în activităţile economice şi sociale.  

Antreprenoriatul este considerat un motor al dezvoltării, cel care preia riscurile şi responsabilităţile 

unei afaceri. 

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. 

– 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.  
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– Acordarea de facilităţi fiscale pentru studenţii care doresc să înceapă o afacere proprie. Studenţii care îşi 

înfiinţează firme, mai alescu 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 prevenirea şi ameliorarea şomajului în 

rândultinerilor şi stimulării accesului lor la piaţa muncii, rezultatele recente sunt încurajatoare, în sensul 

diminuării ratei de şomaj structural în rândul tinerilor.  
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Lipsa experienţei şi a cunoştinţelor practice necesare pentru a performa într-un mediu competitiv, a 

abilităţilor de  lucru în echipă îngreunează accesul tânărului absolvent la un loc de muncă. Din această cauză, 

este necesară dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de muncă ale elevilor din ciclul liceal şi profesional, 

în cadrul unor stagii de pregătire practică, cu scopul de a facilita accesul acestora pe piaţa forţei de muncă 

după absolvirea studiilor. Munca în echipă este o strategie didactică care pune accent pe dezvoltarea 

competențelor de comunicare interpersonală, a comportamentelor sociale ale elevilor.  

Munca în echipă este un termen care ascunde o varietate de abordări educaționale ce presupun o 

combinare a eforturilor atât din partea elevilor, cât mai ales a dascălilor. Este o formă a învățării 

colaborative, o tehnică de instruire educațională în care elevii lucrează în grupuri  pentru a realiza sarcini  și 

a atinge scopuri comune, fiecare dintre ei contribuind la aceasta în mod individual. Ea valorizează nevoia 

http://www.librarie.net/autor/14750/gheorghe-oprescu
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elevilor de a munci împreună ca o adevărată echipă, într-un climat colegial, de ajutor reciproc, de sfătuire 

continuă, de comunicare în mod constructiv, de exersare a gândirii divergente. 

Tendința actuală a organizării actului educațional este de a înlocui activitatea și intervențiile 

sistematice ale profesorului printr-un sistem de activități centrate pe elev, de meditații diverse, de 

schimburi de idei, de exprimare liberă în interiorul și în afara grupului, rolul profesorului fiind doar acela de 

a pune în aplicare activități care sudează relațiile de grup și îi asigură coeziunea. Un grup presupune 

activarea și asumarea unor sarcini și instaurarea unei rețele complexe de comunicare interumană. El devine 

o echipă în măsura în care între membrii săi se manifestă interacțiuni, schimburi intelectuale și verbale, 

într-o atmosferă de lucru pozitivă.  

Aptitudinile de cooperare, ascultare, toleranță, respect, formare a consensului, fixare a sarcinilor și a 

strategiilor, luarea deciziilor în echipă și evaluarea colectivă sunt exemple de comportamente așteptate din 

partea elevilor. fiecare dintre participanți este angajat personal, uman, cognitiv în activitățile din cadrul 

grupului. Pentru a fi eficientă, profesorul are responsabilitatea de a proiecta cu mare grijă a activităților de 

învățare, să fie comunicate clar sarcinile, să se asigure că aceștia au perceput corect 

comportamentele  rezonabile cognitive implicate în rezolvarea lor, precum și că sunt clar înțelese criteriile 

de evaluare. 

Activitatea în echipă pretinde nu doar momente de reflecție, gândire și elaborare colectivă, ci și 

momente individuale. Prin asemenea circuite de reflecție a unui elev către altul și către alții, prin 

schimburile intelectuale și verbale realizate, ia naștere o adevărată comunitate de învățare/de cercetare/de 

interese/educațională: elevii lucrează pentru atingerea unui scop comun, fiecare are o contribuție 

individuală la realizarea sarcinilor propuse, are loc a comunicare prin intermediul unui cod comun, a unui 

limbaj de grup, verbal și nonverbal. Cu ajutorul acestui limbaj,  elevii co-elaborează noile achiziții și reguli 

de socializare. Ambianța de lucru este de încredere, de acceptare a grupului, constructivă, elevii își recunosc 

statutul în asemenea grup. Toți se simt respectați, apreciați, liberi să se exprime, are loc o balanță a 

comunicării și o explozie de idei. Există o egalitate a drepturilor, care le permite elevilor să -și exerseze 

liberul arbitru și să examineze atent realitatea, situațiile cu care se confruntă. Rezultatul final al activității 

depinde nu numai de calitatea muncii fiecărui elev, ci și de capacitatea lor de cooperare, de autocontrol.  

În mediul organizațional, lucrul în echipă este principala modalitate de interacțiune a angajaților, indiferent 

de mărimea firmei sau de complexitatea activităților de întreprins. În momentul în care mai multe persoane 

au un scop de atins şi încep să lucreze eficient în vederea atingerii acestuia, acestea formează o echipă. Însă 

scopul comun nu este suficient pentru a determina mai multe persoane să depună o muncă eficientă. De 

aceea este foarte important ca fiecare companie să aibă o cultură organizațională care să încurajeze munca 
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în echipă. Ceea ce face ca rezultatul muncii în echipă să fie unul superior rezultatelor individuale este 

complementaritatea competențelor deținute de membri. Iar această complementaritate în cadrul unei 

echipe trebuie privită ca un plus care aduce valoare şi nu ca pe un declanşator de dispute interne.  

Este foarte important pentru funcționarea echipei ca membrii să încerce să se descopere şi ca 

persoane, nu doar ca angajați ai firmei. Astfel, conştientizează care sunt punctele forte şi punctele slabe ale 

fiecăruia. Într-o primă fază poate fi demotivant pentru anumiți membri să constate că ceilalți au mai multe 

abilități decât ei. Pot declanşa, astfel, stări competiționale din dorința de a egala anumite competențe. Însă, 

în momentul în care fiecare realizează că abilitățile nu se contorizează cantitativ, ci calitativ, că poți să ai 

dezvoltate doar 2-3 abilități şi acelea să fie indispensabile atingerii scopului echipei, că nu trebuie să priveşti 

plusurile celorlalți membri ca pe o amenințare, ci ca pe o resursă importantă a echipei din care faci parte, 

atunci o să se treacă de la o stare de competiție la una de colaborare în cadrul echipei. 

Cu cât se instaurează mai rapid un climat de cooperare între membri, cu atât se ajunge mai repede la 

o stare de încredere reciprocă fără de care munca în echipă este lipsită de eficiență. Numai atunci când 

membrii echipei nu se mai simt incomodați de ideea de deschidere față de colegii lor, încep să acționeze 

fără să încerce să se autoprotejeze.  

În cadrul unei echipe, comunicarea bazată pe încredere totală poate fi privită ca o stare ideală. Este 

dificil ca în momentul în care facem parte dintr-o echipă să adoptăm o atitudine deschisă fiindcă de mici 

dezvoltăm deprinderi competitive.Pentru a construi o relație e nevoie de timp, iar pentru a construi o relație 

de încredere e nevoie de şi mai mult timp. Din experiența trainingurilor, dezvoltarea unei relații de 

încredere începe cu discuții personale referitoare la pasiuni, preocupări, experiențe trecute, pentru că 

acestea ne dau ocazia să ne ancorăm în viața celorlalți, să căutăm puncte comune, să ne deschidem. Acesta 

este primul pas în depăşirea barierelor de comunicare şi de colaborare în cadrul unei echipe. Cu cât suntem 

mai deschişi, cu atât ne este mai uşor să primim şi să oferim feedback, important pentru perfecționarea 

continuă personală şi a echipei în vederea atingerii scopului propus. 
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INSERȚIA ABSOLVENȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL PE PIAȚA MUNCII 
Prof. Dumitrașcu Gabriela – Colegiul Economic “Hermes” Petroșani 

Prof. Țopescu Doina – Colegiul Economic “Hermes” Petroșani 

 

 
În societatea modernă, educația ocupă un rol important în formarea individului. Educația nu 

conține doar partea teoretică, mai este și cea practică, deseori oferindu-i individului oportunități 

noi. 

La nivelul Uniunii Europene cunoaşterea procesului de intrare pe piaţa muncii a tinerilor 

absolvenţi precum şi caracteristicile 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 altă parte, informaţii esenţiale cu 

privire la eficiența actului educaţional. 

Din punct de vedere instituţional, propunem ca modalităţi de intervenţie în sprijinul accesului tinerilor 

absolventi pe piaţa muncii: 

 Orientarea profesională în ceea ce priveşte sursele de căutare şi identificare a locurilor de muncă, 

consilierea profesională în funcţie de abilităţi, aptitudini şi atitudini. 

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. 

Difuzarea de informaţii utile cu privire la dinamica pieţii muncii, la situaţia ocupării, la tendinţele de 

specializare cerute pe piaţă. 

Adoptarea unui program de lucru flexibil, ceea ce ar fi un avantaj pentru tineri absolvenți care doresc 

să-și completeze studiile liceale la învățământul seral. 

Având în vedere că vorbim despre procesul de inserţie socio-profesională a tinerilor 

absolvenţi de şcoală profesională, trebuie să ţinem cont de importanţa caracteristicilor şi 

dinamicii economiei locale și regionale în analiza acestui proces, astfel că începem analiza printr-

o punctare a specificului pieţei muncii regionale. Ne aflăm într-una din zonele defaforizate a 

României, şi anume Valea Jiului, regiune caracterizată de o rată mare a șomajului, depopulare în 

creștere și cerere scăzută de forţă de muncă. Astfel, am putea porni de la premisa că piaţa muncii 

din această regiune, nu ar putea oferi acele oportunităţi de care tinerii absolvenţi de învăţământ 
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profesional, şi cei din grupuri defavorizate în genere au nevoie pentru a putea accesa un loc de 

muncă. Evident discuţia nu este atât de simplă, pentru că deşi este caracterizată de o insuficiență 

a cererii, aceeaşi regiune este caracterizată de o dinamică bună a cererii din sectoare cu valoare 

adăugată ridicată, mai ales atunci când vorbim de sectorul serviciilor. Economia Văii Jiului, 

gravitează în cea mai mare măsură în jurul sectorului minier, ea însăşi generând oportunităţi de 

ocupare reduse, întrucât doar trei mine rămân viabile în viitorul apropiat, restul închizându-se 

până în anul 2021. 

Lucrarea de față își propune cunoaşterea gradului de inserţie socio-profesională a 

absolvenţilor de învăţământ profesional, precum şi a caracteristicilor procesului de tranziţie de la 

şcoală la viaţa activă.  

Grupul ţintă cuprinde absolvenţii de şcoală profesională ai promoțiilor 2015/2016 și 

2016/2017 ai Colegiului Hermes Petroșani, statisticile necesare pentru dimensionarea şi 

elaborarea eşantionului fiind puse la dispoziţie de conducerea unității școlare.  

 

Clasa 
Nr. 

elevi 
Șomeri 

Angajați 
Plecați  

în străinătate 

Înscriși la învățământul 

seral 

Total 
În domeniul 

economic 
Total 

În domeniul  

economic 

XI G 

profesională 

2015-2016 

21 - 3 3 - 

 

18 

  

18 

%   14,28% 100% - 86,2% 100% 

XI F 

profesională 

2016-2017 

26 - 12 10 1 25 25 

%  - 46,15% 83,33% 3,84% 96,16% 100% 

 

Astfel, la sfârşitul anului şcolar 2015-2016, din 21 de absolvenţi ai şcolii profesionale, 3 sunt 

angajați în domniul economic iar restul de 18 absolvenți urmează cursurile liceale de învățământ 

seral. La sfârşitul anului şcolar 2016-2017, din 26 de absolvenţi ai şcolii profesionale, 12 sunt 

angajați, din care 10 în domniul economic iar 25 de absolvenți urmează cursurile liceale de 

învățământ seral. 

Pe termen scurt și mediu, stagiile de pregătire practică, activităţile de consiliere şi orientare 

profesională îi ajută pe elevi, pe de o parte, să obţină rezultate cât mai bune atât la examene, cât 
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şi la concursuri, iar pe de altă parte, îi va familiariza cu mediul de lucru din cadrul unei instituţii 

angajatoare. 

Procesul de inserţie a tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii joacă un rol hotărâtor în 

determinarea bunăstării lor economico-sociale şi în dezvoltarea lor ulterioară. De aceea, trebuie 

urmărită şi evaluată tranziţia de la şcoală la muncă decent, sau de la şcoală la primul loc de muncă 

stabil. Mai mult, analiza integrării tinerilor pe piaţa muncii trebuie să aibă în vedere şi gradul de 

concordanţă dintre calificarea deţinută de absolvenţi şi ocupaţiile pe care aceştia le practică ca şi 

indicator al calităţii inserţiei profesionale. 

În consecinţă, pentru scopurile analizei de faţă, definim „inserţia de succes” ca fiind realizată 

de acei absolvenţi care, la un an de la absolvire, se află în poziţie de salariat sau lucrător pe cont 

propriu şi practică o ocupaţie în acord cu specificul calificării obţinute prin şcoală.  

 

 CONSILIEREA ELEVILOR PENTRU COMBATEREA  ABSENTEISMULUI SI 
ABANDONULUI SCOLAR 

Prof. Dumitru Gabriela - Colegiul Tehnic ,, Mihai Viteazu,, Vulcan 

Prof. Doroțan Manuela – Colegiul Tehnic ,, Mihai Viteazu,, Vulcan 

                     

Absenteismul este o problemă socială caracterizată prin conduită evazionistă, cronică, care reflectă 

atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist, o formă de evadare 

fizică şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă). 

Absenteismul poate fi o formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor 

probleme). 

Poate semnala şi reducerea ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile 

grupului de elevi. 

Studiile de specialitate indică următoarele tipuri de absenteism: 

absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva discipline)  

absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul şcolar) 

căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra-  sau interpersonală) 

dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi) 

dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’) 

atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem 
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Semnificaţiile psihosociale ale fugii de la şcoală sunt funcţia de separare sau de individualizare, mai ales 

la adolescenţi. 

Pentru a putea lua măsurile optime de prevenire a absenteismului, care este de altfel primul pas spre 

abandonul şcolar este necesară cunoaşterea cauzelor care pot genera în rândul elevilor acest fenomen: 

Cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes, 

încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de sine 

deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere 

făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor)  

Cauze care ţin de familie, condiţiile socio-economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, neglijent, 

familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate 

Cauze care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea grupului, 

supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) evaluarea 

subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, 

frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a şcolii; formă 

de apărare –împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă, politici proabsenteiste ale şcolii la elevii din 

clasele terminale  foarte importantă este şi variabila vârstă. 

Creşterea responsabilizării cadrelor didactice 

Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat; 

Păstrarea legăturii permanente cu familiile elevilor cu risc de abandon şcolar; 

Semnalarea cazurilor conducerii şcolii şi consilierului psihopedagogic; 

Participarea cadrelor didactice din liceu la module de formare continuă (metode de a creşte integrarea 

şi comunicarea dintre elevi;  profesor-elev; de a antrena elevii în activităţi extraşcolare; modalităţi de 

a creşte implicarea şi comunicarea permanentă cu părinţii; orientarea extraşcolară a elevilor);  

Utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber; 

Confirmarea oficială a legitimării elevului la vreun Club Sportiv şi anunţarea prealabilă a programului 

competiţional; aprobarea motivării absenţelor pentru participarea elevului la competiţiile sportive de 

către conducerea şcolii 

Menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă 

pentru toţi elevii 

Metode de predare – învăţare atractive 
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Promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să experimenteze 

succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, celor care nu aparţin 

elitei 

Sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota să fie doar o 

măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 

Profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea elevilor, să 

critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor 

Activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală cel puţin o dată pe lună; 

Activităţi de educaţie sexuală a elevilor; 

Utilizarea la orele de consiliere a experienţei celor ce au renunţat la şcoală pentru a preveni scăderea 

încrederii în educaţie; 

Implicarea tinerilor cu risc de abandon în acţiuni comunitare. 

 

INTEGRAREA TINERILOR PE PIAŢA MUNCII 
Prof. Florescu Gabriela - Colegiul Tehnic "Costin D.  Neniţescu", Craiova 

 

 
I. ACCESUL TINERILOR PE PIATA MUNCII 

În România trăiesc mai mult de 6 milioane de tineri între 15 si 34 de ani. Se constată o  scădere continuă 

ca pondere în populaţie, de la 32,1% în 2003 la 28,6% în 2012, a tinerilor de 15-34 de ani ca urmare a 

combinării între mai mulţi factori: creşterea speranţei de viaţă, scăderea natalităţii şi emigrarea, ultimul 

fenomen implicând tinerii într-o proporţie mult mai ridicată decât alte grupe de vârstă. 

Deşi ponderea populaţiei tinere în România este peste media UE-27, de 25,1% la nivelul aceluiaşi an 

2012, scăderea din ultimii 10 ani este mai accentuată la noi în ţară. Proiecţiile Eurostat arată că se aşteaptă 

o descreştere abruptă până în 2060 a ponderii populaţiei tinere în populaţia totală, iar România este printre 

ţările afectate în mare măsură de acest trend, din 2015 România căzând sub media UE-27, diferenţa 

accentuându-se ulterior până în 2060. Rata de fertilitate în România se situa în 2011 la nivelul de 1,3, 

considerabil sub nivelul de 1,6 înregistrat în medie în UE-27. 

Pentru a creşte rata de ocupare a tinerilor pe piaţa muncii pot fi abordate o serie de măsuri care să 

încurajeze inserţia tinerilor pe piaţa muncii. Astfel, un număr mai mare şi o mai mare diversificare a locurilor 

de muncă ar fi unul din elementele cele mai importante în ameliorarea şomajului la tineri. Stabilirea ca 
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obiectiv din partea statului a dezvoltării economice a unei anumite zone sau domeniu de activitate, aduce 

după sine investiţii şi crearea de locuri de muncă.  

Ar fi necesară o diversificare a ofertei pe piaţa muncii, deoarece oferta locurilor de muncă pentru tineri, 

în special pentru cei fără o pregătire adecvată, este limitată la comerţ, construcţii, meseria de confecţioner, 

croitorie, alimentaţie publică etc. Totodată un bun sistem de control al aplicării legilor ar fi un aspect 

important şi ar constitui un mesaj puternic, stimulant şi de siguranţă pentru tineri. 

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 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. 

Adoptarea unui program de lucru flexibil, ceea ce ar fi un avantaj pentru femeile cu copii, sau, mai bine zis, 

forme spontane ale asociaţiilor de tip întrajutorare comunitară. 

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 măsură obligatorie de inserţie profesională pentru tinere femei, pentru 

familiile tinere cu copii care nu au posibilitatea unui ajutor din partea familiei, a părinţilor. 

 

II. SOLUŢII PENTRU INTEGRAREA TINERILOR PE PIAŢA MUNCII 

Şomajul în rândul tinerilor rămâne principala problemă pentru statele membre ale UE, iar una dintre 

soluţii este reprezentată de încheierea unor parteneriate transnaţionale prin intermediul cărora tinerii vor 

fi sprijiniţi pentru integrarea în piaţa muncii. Peste 60 astfel de parteneriate vor fi încheiate până la sfârşitul 

lunii septembrie. 4,7 milioane de tineri europeni cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani nu au un loc de 

muncă. 

Până la finalul lunii septembrie vor fi încheiate peste 60 de parteneriate transnaţionale cu actori sociali 

din 10 ţări europene pentru a sprijini incluziunea tinerilor pe piaţa muncii din România şi din Uniunea 
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Europeană. Anunţul a fost făcut la „Masa rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane şi incluziunii 

sociale, mobilitatea şi migraţia tinerilor, piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, eveniment organizat în 

această săptămână de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin 

Departamentul pentru Dialog Social, împreună cu Asociaţia Novapolis - Centrul de Analize şi Iniţiative 

pentru Dezvoltare. `Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacităţii actorilor pieţei 

muncii (organizaţii sindicale şi patronale, autorităţi publice şi ONG-uri) de a se implica activ în promovarea 

ocupării şi incluziunii sociale a tinerilor, prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor. Este vorba 

de Legea voluntariatului, Legea stagiaturii, Legea uceniciei etc. Concret, peste 60 de parteneriate 

transnaţionale vor fi încheiate, până la finalul lunii septembrie, cu actori sociali din 10 ţări europene, pentru 

a sprijini incluziunea tinerilor pe piaţa muncii din România şi din Uniunea Europeană”, a declarat Angelica 

Săbiescu, managerul proiectului `Pro Juvenes - Parteneriat transnaţional pentru o piaţă incluzivă a muncii 

pentru tineri”, citată de Agerpres. 

În acelaşi timp, vor fi derulate două schimburi de experienţă în domeniu în Italia şi Spania, două dintre 

ţările unde imigranţii români sunt prezenţi în mare măsură. Conform ultimelor date, în Italia se află 

1.200.000 de imigranţi români, în Spania - 930.000, iar în Marea Britanie - 370.000. 

Potrivit aceleiaşi surse, foarte mulţi tineri români pleacă să lucreze în alte ţări fără să aibă o pregătire 

minimă necesară şi fără să ştie cu ce se vor confrunta concret la faţa locului. 

Rolul nostru este de a disemina informaţia la nivelul actorilor sociali, pentru ca tinerii să beneficieze de cele 

mai bune soluţii pentru o integrare reuşită pe piaţa muncii din România şi din ţările UE. Tinerii reprezintă, 

fără îndoială, una dintre cele mai importante resurse pentru dezvoltarea socio-economică a unei ţări”, a 

mai spus managerul de proiect. 

Rata șomajului în rândul tinerilor din UE este de peste două ori mai ridicată decât cea în rândul adulților, 

respectiv 20,7% față de 9,7%, potrivit datelor Eurostat din luna aprilie a acestui an. 4,7 milioane de tineri 

europeni cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani nu au un loc de muncă, cei mai mulţi tineri şomeri fiind în 

Grecia (peste 50% în februarie 2015) şi în Spania, Croaţia şi Italia (peste 40%). De asemenea, aproximativ 7 

milioane de tineri nu sunt încadrați profesional și nu urmează nici un program educațional sau de formare. 

În România, în primul trimestru din acest an, rata şomajului a ajuns la cel mai ridicat nivel în rândul 

tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 ani, respectiv 24,7%.  

https://www.studentinromania.ro/accesul-tinerilor-pe-piata-muncii/ 

http://ziarullumina.ro/solutii-pentru-integrarea-tinerilor-pe-piata-muncii-104063.html  

 

https://www.studentinromania.ro/accesul-tinerilor-pe-piata-muncii/
http://ziarullumina.ro/solutii-pentru-integrarea-tinerilor-pe-piata-muncii-104063.html
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PREGĂTIREA ADOLESCENȚILOR PENTRU PROFESIE SAU CARIERĂ 
Prof. Georgescu Simona-Maria - Școala Gimnazială I.G.DUCA, Petroșani 

 

 

Una dintre cele mai importante decizii cu care se confruntă adolescenții zilelor noastre este alegerea 

unei profesii sau a unei cariere. 

Sistemul educațional din România acordă din ce în ce mai mult sprijin tinerilor, prin desfășurarea de 

activități de orientare școlară și profesională, activități care să-i susțină să-și descopere interesele, calitățile, 

dar și aptitudinile care, în viitor, să-i ajute să-și găsească un loc de muncă satisfăcător din punct de vedere 

profesional, emoțional și material. În ultima perioadă se urmărește o creștere a eficienței în muncă în 

același timp cu o creștere a satisfacției individuale. 

Psihologii sunt de părere că productivitatea și satisfacția sunt strâns legate de compatibilitatea dintre 

caracteristicile individului (aptitudini, personalitate, temperament) și cerințele profesiei, de aceea, procesul 

deciziei în privința alegerii ocupației este unul care se întinde de-a lungul întregii vieți. 

Psihologul american John L. Holland (1973) considera că alegerea unei profesii este direct influențată 

de personalitatea individului. El realizează o tipologie a personalităților care trebuie luate în considerare 

atunci când încercăm să găsim o potrivire perfectă sau satisfăcătoare între tipul de personalitate al 

adolescentului și viitoarea profesie. Astfel, distinge: 

Tipul realist – se caracterizează prin forță fizică, inteligență practică și concretă, dar cu abilități sociale destul 

de reduse; persoanele care pot fi încadrate în această categorie se pot orienta spre ocupații ce țin de 

construcții, agricultură, șoferit, mecanică. 

Tipul intelectual – se caracterizează prin tendința de a pune accentul mai mult pe gândire decât pe acțiune 

sau pe punerea în practică a gândurilor și ideilor, fiind potrivit  pentru cariere ce țin de științele exacte 

(matematică, fizică);  

Tipul artistic – preferă relaționarea personală indirectă, printr-o autoexprimare specifică mediului artistic, 

precum și activități care presupun manipularea materialelor pentru a crea forme artistice noi; se pot orienta 

spre domeniul muzical, lingvistic, literar, al artelor plastice. 

Tipul social – preferă lucrurile sigure, acceptă roluri de predare și terapeutice, are deprinderi verbale și 

interpersonale, relaționează foarte bine cu alte persoane; sunt potriviți pentru activități care implică 

informarea, pregătirea, dezvoltarea, grija pentru alte persoane. 

Tipul întreprinzător – se caracterizează prin veleități de lider, de persuasiune, de relaționare interpersonală 

și preferă activitățile de vânzare, de dominare, de conducere a altora. 
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Tipul convențional – preferă acele activități în care se utilizează cifrele; preferă rolurile de subordonat, este 

loial puterii și își realizează scopurile prin conformism. 

Autorul aceste teorii admite însă că, de cele mai multe ori, o persoană, nu se încadrează doar într-un 

singur tip și că o persoană nu este un tip pur, ci un amestec de mai multe tipuri. Cu toate aceste limite, 

această clasificare furnizează un cadru de orientare în ceea ce privește procesul de consiliere a elevilor. 

Atunci când vine vorba de alegerea profesiei, importante sunt și capacitățile intelectuale, dar și 

motivația individului. S-a demonstrat că adolescenții mai inteligenți iau decizii mai adecvate capacităților, 

intereselor și posibilităților de angajare într-o anumită profesie decât adolescenții mai puțin inteligenți 

(Gibbons, Lohnes, 1966). De asemenea, cei dintâi tind să fie mai puțin dependenți de opiniile celor din 

familie și mai puțin vulnerabili la presiunea socială atunci când își aleg profilul. 

În general, tinerii își aleg o profesie care să fie la același nivel sau cu un nivel mai înalt decât ocupația 

părinților,a ceastă alegere fiind susținută și de faptul că, adesea, părinții oferă suportul financiar și moral 

pentru atingerea unor nivele profesionale mai înalte decât cele pe care ei nu au avut posibilitatea să le 

atingă. De puține ori, însă, părinții pot da sfaturi vocaționale adecvate, mulți dintre ei făcând-o din motive 

greșite. Unii doresc să-și retrăiască viața prin cea a copiilor și îi orientează spre profesii pe care ei și-ar fi 

dorit să le desfășoare, fără a ține cont de interesele și capacitățile copiilor. 

Școala, pe de altă parte, prin diriginte, cadrele didactice și consilierul școlar, influențează în mod direct 

opțiunile profesionale și pregătirea elevilor. Prin programele de educație pentru carieră, elevii își însușesc 

primele noțiuni legate de promovarea personală, de strategiile de căutare a unui loc de muncă, identificarea 

surselor de satisfacție profesională, îmbinarea optimă a vieții profesionale cu viața de familie. 

Cel mai important pas din cadrul procesului propriu-zis de consiliere în carieră îl reprezintă identificarea 

valorilor individului în planul dezvoltării profesionale și, implicit, în alegerea profesiei potrivite. În cazul 

elevilor, consilierea pentru carieră este, mai degrabă, un proces de explorare, ce permite planificarea 

carierei de către viitorul adult. Elevul va putea să-și stabilească scopul și obiectivele de carieră, să-și 

elaboreze și să-și implementeze un plan de acțiune.  

La realizarea orientării profesionale a elevilor este recomandată și participarea unor specialiști de 

diferite profiluri: psihologi, pedagogi, medici, astfel încât să se realizeze un complex de măsuri care ar 

asigura alegerea corectă a profesiei conform posibilităților, înclinațiilor și stării de sănătate a celor tineri.  

La rândul său, elevul trebuie să fie conștient de importanța actului de alegere a profesiei care îi va 

direcționa viața și de riscurile la care se expune în cazul unei alegeri greșite. El trebuie orientat și ajutat de 

cei din jur să facă o alegere conștientă, adecvată, în conformitate cu cerințele economiei și culturii, dar și 

în funcție de interesele, înclinațiile aptitudinale, aspirațiile și idealurile personale. De asemenea, buna 
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informare asupra nevoilor de pe piața muncii este necesară pentru desfășurarea unui proces realist de 

orientare profesională, în caz contrar, putând apărea efecte negative, atât la nivel individual, cât și la nivel 

social.  

Rolul școlii vizează nu numai educarea și formarea unor tineri bine instruiți, ci și pregătirea de 

absolvenți direct angajabili și imediat productivi. 
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CLASIC ŞI MODERN ÎN METODOLOGIA DIDACTICĂ 
Prof. înv. primar Gheban Liliana - Școala Gimnazială  ”I. D. Sîrbu” Petrila 

 

Se  poate  observa  faptul  că societatea  contemporană  se  află  într-o  permanentă  schimbare, iar  

această  dinamică  generează  şi  implică  o  dinamizare  a  sistemului  de  învăţământ, înţeles  ca  pregătire  

a  indivizilor  pentru  viaţa  de  adulţi. Ca  parte  componentă  a  procesului  instructiv – educativ, metodologia  

didactică  este  supusă  şi  ea  unor  transformări, dictate  atât  de  necesitatea  pregătirii  copiilor  şi  a  

tinerilor  pentru  o  societate  structurată  în  mod  democratic, cât  şi  de  recentele  dezvoltări  şi  achiziţii  

care  există  în  ştiinţele educaţiei. 

În condiţiile  actuale, sarcina  noastră, a  cadrelor  didactice, este  de  a  învăţa  pe  elev  să  înveţe. În 

societatea modernă marcată de explozia informaţională, nevoia de instruire şi educare, de adaptare 

profesională este tot mai presantă. Suntem conştienţi că secolul viitor, pentru care-i pregătim pe elevi, va 

fi populat de o societate a învăţării permanente, indiferent de vârsta celui care învaţă. 

Explozia de informaţii determină, fără îndoială, selectarea lor în funcţie de specializarea receptorului 

sau în funcţie de interesul său. 

Oricare educator îşi pune problema ce îl învaţă pe elev, cât îl învaţă, cum îl învaţă şi cu ce rămâne el în 

viaţă din cele învăţate. Sunt întrebări care i-au preocupat pe oamenii şcolii dintotdeauna. 

În noile  teorii  ale  educaţiei, elevii  nu  mai  sunt  consideraţi  receptori  pasivi  ai  unor  informaţii  

dinainte  elaborate, pe  care  sunt  chemaţi  să  le  reproducă  în  mod  cât  mai  fidel, ci  s-a  ajuns  ca  

asimilarea  informaţiilor  să  fie  un  proces  activ  elevul  fiind  privit  ca  participant  la  propria  formare, 
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cadrul  didactic  urmând  să  încurajeze  şi  să  valorizeze  pozitiv  originalitatea, creativitatea  şi  reflecţia  

critică  a  elevilor.  

Este, deci, necesară  o  predare – învăţare  centrată  pe  elev. 

Activitatea  diferenţiată  constituie  o  necesitate  a  învăţării  şcolare. Concepţia  ştiinţifică  privitoare  

la  tratarea  individuală  a  elevilor  constă  în  cunoaşterea  gradului  de  evoluţie  a  diferitelor  procese  

psihice, a  gradului  de  dezvoltare  a  tipului  de  inteligenţă  caracteristică  fiecărui  copil, pentru  a  putea  

folosi  mijloace  adecvate  în  scopul  dezvoltării  acesteia  la  nivelul  standardelor  şcolare. 

Dascălul  nu  mai  este  singura  sursă  de  informaţii  pentru  elevi. El  organizează,  îndrumă  activitatea  

de  învăţare, asistă la  formarea  capacităţilor  de  autoinstruire, asigură  adaptarea  elevilor  la  situaţii  noi. 

Instruirea  diferenţiată  înseamnă  crearea  situaţiilor  favorabile  fiecărui  elev,  descoperirea  şi  stimularea  

intereselor, aptitudinilor   şi  posibilităţilor  de  formare  şi  afirmare  a  fiecăruia.  

Astăzi, în  învăţământul  românesc, se  pot  distinge  trei  moduri  de  organizare  a  activităţii  de  

învăţare: 

- activitatea  frontală, cu  întreaga  clasă; 

- activitatea  pe  grupe  diferenţiate; 

           - activitatea individuală. 

Activitatea  frontală  asigură  însuşirea  temeinică  şi sistematică  a  cunoştinţelor  predate. Acest tip  de  

învăţare  lasă  însă puţin  câmp  de  iniţiativă  elevilor, manifestat  de  regulă  prin  întrebări  generatoare  

de  explicaţii. Învăţarea  frontală  se  caracterizează  printr-o  activitate  sporită  a  învăţătorului, care  

limitează  foarte  mult  activitatea  elevilor. Aceştia  din  urmă  se  află  întotdeauna  într-un  raport  de  

dependenţă  faţă  de  învăţător. Învăţătorul  trebuie  să  devină  partenerul  elevului  în  actul  educaţional. 

Expunerea nu  trebuie  să  depăşească  30  % în  cadrul  unei  ore. 

Activitatea  pe  grupe 

Astăzi se recunoaşte din ce în ce mai mult că şcoala trebuie să se schimbe radical astfel încât să ofere 

elevilor posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale constructive bazată pe cooperare şi colaborare în 

rezolvarea problemelor vieţii şi care asigură convieţuirea într-o lume paşnică. 

Elevii trebuie educaţi astfel încât ei să fie unul pentru celălalt şi nu unul împotriva celuilalt, să-şi 

dezvolte abilitatea de a soluţiona eventualele conflicte în mod constructiv şi nu distructiv. Acest obiectiv se 

poate realiza prin promovarea, în şcoli, a învăţării bazată pe cooperare. 

Activitatea  pe  grupe are loc atunci când elevii lucrează împreună, uneori în perechi, alteori în grupuri 

mici, pentru realizarea unui obiectiv comun: rezolvarea unei probleme, explorarea unei teme, 

producerea/crearea unor idei şi soluţii noi într-o situaţie dată astfel încât, lucrând împreună, elevii îşi 
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maximizează propria învăţare, cât şi a celorlalţi colegi. Printr-o astfel de organizare a situaţiilor de învăţare, 

elevii depind într-un mod pozitiv unii de alţii, iar această interdependenţă pozitivă îi conduce la devotament 

de grup. 

Metodele  didactice  interactive (,,Mozaicul’’, ,,Comentariul  unor  informaţii’’, ,,Studiul  de  caz ”, ,,Jocul  

de  rol”…) se  bazează  pe  cooperarea  dintre  elevi  în  timpul  lecţiei. Ei  trebuie  să  relaţioneze  unii  cu  

alţii  în  timpul  orei, astfel  încât  responsabilitatea  individuală  să  devină  presupoziţia  majoră  a  succesului. 

Printre  avantajele  aplicării  acesor metode  se  pot  enumera:  

libertatea elevilor de a-şi exprima propriile opinii; 

respectul faţă de opiniile celor din jur; 

colaborarea eficientă între elevi; potenţarea încrederii în sine; 

punerea în valoare a experienţei de viaţă a elevilor; 

toleranţă faţă de partenerii de dialog; 

     elevii devin parteneri la procesul de instruire şi educare; 

     crearea de ,,dezacorduri amicale’’ cu scop formativ; 

     dezvoltarea spiritului autocritic; 

     formează la elevi deprinderi de analiză, sinteză; 

     elevii sunt puşi în postura învăţătorului-predarea reciprocă. 

Referindu-se  la  copiii  între  8  şi  12  ani, care  au  fost  supuşi  unor  experimente  didactice  ce  vizau  

munca  pe  grupe, J. Piaget  concluziona: ,,Odată  cu  dezvoltarea  cooperării  sociale  între  copii… copilul  

ajunge  la  relaţii  morale  noi, întemeiate  pe  respectul  reciproc  şi  conducând  la  o  anumită  autonomie; 

iar  activitatea  în  grup  oferă  de  4-5  ori  mai  multe  posibilităţi  de  manifestare  a  elevului  decât  

conducerea  frontală  în  cadrul  unei  ore  cu  durată  similară.’’ 

Pentru ca elevii  să  fie  pregătiţi  pentru  o  societate  în  continuă  schimbare  este  important  ca  

învăţătorul, încă  din  clasele  primare, să  le  dezvolte  şi  gândirea  critică.  

Utilizarea strategiilor didactice care au la bază predarea-învăţarea prin cooperare presupune ca 

dascălul să deţină anumite abilităţi. Acestea se referă la: 

Responsabilizarea fiecărui elev pentru funcţionarea optimă a grupului. 

Fiecare elev trebuie apreciat şi recompensat corespunzător gradului de implicare personală în rezolvarea 

sarcinilor de învăţare şi în funcţionarea grupului. Elevii trebuie să conştientizeze faptul că performanţa 

grupului depinde de contribuţia fiecăruia dintre ei la realizarea acesteia. 

Formarea, la elevi, a unor abilităţi sociale care să favorizeze interacţiunea şi cooperarea în realizarea 

învăţării. 



86 

 

Este important să conştientizăm faptul că a angaja elevii în activitatea de învăţare bazată pe cooperarea 

lor, presupune ca aceştia să aibă anumite abilităţi sociale: de a lucra împreună, de a-şi împărtăşi opiniile, 

de a accepta ideile altora, de a influenţa prin convingere adoptarea unor decizii etc. Abilităţile sociale se 

învaţă practicându-le, munca în grup facilitând dobândirea unor astfel de abilităţi.  

Lucrul în grupuri eterogene, de mărime adecvată. 

Mărimea grupului este importantă în realizarea învăţării. Dacă grupul este prea mare, interacţiunile dintre 

membrii săi sunt puţine şi, de multe ori, neeficiente. Dacă grupul este prea mic, atunci diversitatea de idei 

şi opinii este limitată. De aceea este necesar ca mărimea grupului să fie adecvată (cca. 5-8 persoane) 

favorizând astfel învăţarea eficientă. De asemenea, grupurile eterogene sunt preferabile celor omogene. 

Elevii mai slabi sau cu anumite dificultăţi de învăţare au de câştigat dintr-o activitate la care participă alături 

de elevii buni; pe de altă parte, elevii buni învaţă şi ei atunci când sunt puşi în situaţia de a-i ajuta pe colegii 

lor mai slabi, de a-i antrena în rezolvarea unor sarcini. Este indicat ca, cadrul didactic să favorizeze gruparea 

elevilor cu potenţial intelectual şi de învăţare diferit şi să stimuleze menţinerea grupurilor astfel constituite 

o durată de timp mai îndelungată. Dacă se constată că apar prea des, probleme de funcţionare a grupului, 

atunci echipele trebuie reorganizate. Pentru a crea grupe care să funcţioneze optim, cadrul didactic trebuie 

să ia în consideraţie nivelul de cunoştinţe şi deprinderi, motivaţia pentru învăţare, competenţele sociale ale 

elevilor. Cadrul didactic se va gândi la modul în care diferiţi elevi reprezintă resurse pentru ceilalţi. De 

exemplu, un grup poate cuprinde un elev cu rezultate şcolare foarte bune, un alt elev care interacţionează 

foarte bine cu colegii săi, un al treilea copil care este foarte interesat de subiectul sarcinii de învăţare şi un 

al patrulea care are gândire flexibilă. Nu întotdeauna un elev care reprezintă o ,,resursă’’ într-un domeniu 

este şi un membru productiv într-un grup. De exemplu, elevul caracterizat ca având gândire flexibilă ar 

putea produce probleme de disciplină atunci când nu este sub directa supraveghere a cadrului didactic, ca 

în activităţile frontale sau individuale. La modul ideal, comportamentul antisocial poate fi echilibrat şi 

corectat de ceilalţi elevi, în special de către cei cu competenţe sociale bune. Nu este recomandabil să se 

formeze grupe numai din elevii ,,străluciţi’’ sau din elevii care ,,creează probleme’’ în clasă. 

Implicarea elevilor în activităţi cât mai diverse. 

Natura şi diversitatea sarcinilor de învăţare menţin interesul şi motivează elevii pentru a participa activ la 

soluţionarea lor. Dacă elevii sunt implicaţi în activităţi care solicită cunoştinţe şi capacităţi simple, rutiniere 

atunci ei se plictisesc, iar interesul şi motivaţia lor pentru învăţare se diminuează. De asemenea, dacă 

obiectivele urmărite de cadrul didactic sunt impuse de acesta şi neacceptate de elevi, învăţarea este 

neeficientă, produce neplăcere, anxietate şi stres. Este important ca elevii să înţeleagă valoarea şi 

semnificaţia cunoştinţelor propuse spre învăţare, să se angajeze în însuşirea lor, să participe activ la 
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rezolvarea problemelor. Învăţarea prin cooperare este eficientă atunci când obiectivele ei sunt discutate şi 

,,negociate’’ în cadrul grupului. 

Cadrul didactic devine facilitor al colaborării şi cooperării elevilor pentru realizarea învăţării eficiente şi 

durabile. 

Sarcina cadrului didactic nu este exclusiv aceea de a preda, de a transmite cunoştinţe ce urmează a fi 

asimilate de elevi, ci el devine coparticipant la activităţile de organizare şi realizare a învăţării păstrându-şi 

totuşi rolul de conducător al acestora. Este necesar ca să obţină un anumit feed-back pentru a putea explica 

succesul sau eşecul acesteia. Dacă grupurile de învăţare nu funcţionează adecvat, dacă apar conflicte în 

cadrul acestora care depreciază cooperarea între membrii grupului, cadrul didactic trebuie să intervină 

pentru a rezolva situaţia, pentru a restabili funcţionalitatea optimă a grupului. 

Învăţarea prin cooperare este tot mai apreciată astăzi. Ea poate fi utilizată cu elevi de diferite vârste şi la 

majoritate obiectelor de învăţământ. Ea presupune: 

a) Stimularea cooperării şi colaborării elevilor care, împreună cu cadrul didactic şi sub conducerea acestuia 

se angajează în soluţionarea unor sarcini cu scopul de a învăţa. 

Munca împreună , în grup, este cel mai bun mod de a utiliza eficient timpul alocat instruirii, de a stimula 

participarea şi implicarea în activitate a fiecărui elev, de a valorifica talentul şi capacităţile tuturor. Câştigul 

elevului este dublu: pe de o parte, el rezolvă mai uşor anumite sarcini( două sau mai multe minţi valorează 

mai mult decât una singură); pe de altă parte el dobândeşte anumite abilităţi sociale, care-i vor fi utile în 

activitatea profesională şi socială ulterioară. 

b) Focalizarea activităţii pe rezolvarea de probleme cu incidenţă în viaţa reală. Ei învaţă mai mult şi mai bine 

atunci când constată o anumită utilitate a cunoştinţelor asimilate. Învăţarea porneşte de la experienţa de 

viaţă a elevului. 

c) Evaluarea progresului educaţional şi personal al elevului cu ajutorul unor tehnici şi instrumente mult mai 

adecvate: dosare ce conţin produsele activităţii elevului, portofolii etc. 

Acest gen de apreciere şi evaluare a activităţii elevului se interesează mai puţin de volumul cunoştinţelor 

(cât ştie elevul?) punând accentul pe utilitatea acestora, pe capacităţile, abilităţile, competenţele necesare 

soluţionării unor probleme diverse (ce poate face elevul?). Evaluarea dobândeşte astfel un caracter 

predominant formativ. 

Una dintre primele reguli referitoare la evaluarea activităţii pe grupuri mici este aceea de a fructifica fiecare 

ocazie pentru: 

A aprecia calitatea muncii în grup; 

A aprofunda înţelegerea diferitelor aspecte abordate; 
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A intensifica gradul de cooperare. 

Lauda contribuie substanţial la motivarea elevilor şi întărirea expectaţiilor de grup. 

Este foarte important ca în activităţile desfăşurate pe grupe să fie des împletită reflecţia cu evaluarea. 

Aproape întotdeauna elevii sunt preocupaţi de note/calificative, de aceea cadrului didactic i se poate adresa 

frecvent întrebarea: ,,Dar primim note / calificative? Dacă se integrează notele/calificativele sau aprecierile 

cu reflecţia asupra muncii în grup, elevii devin conştienţi de ceea ce s-a întâmplat, dar primesc în acelaşi 

timp feed-back din partea cadrului didactic, ceea ce îi ajută la îmbunătăţirea performanţelor individuale şi 

de grup. 

Cadrul didactic poate folosi o listă/grilă de observare pentru fiecare grup, pe care o completează, 

monitorizând astfel activitatea fiecărui grup şi făcând şi comentarii despre fiecare grupă. Poate acorda 

credite/puncte pentru fiecare criteriu din lista afişată. Pentru a-i implica şi pe elevi în evaluare, cadrul 

didactic comentează împreună cu aceştia rezultatele monitorizării. 

Instrumente pentru monitorizare: 

Jurnale profesionale zilnice, săptămânale (ale cadrelor didactice, care consemnează schimbările introduse 

în clasă, reacţiile elevilor, efectele pozitive-negative, reflecţiile cadrului didactic asupra propriei practici) 

Jurnale ale copiilor - viaţa cotidiană în clasă ( în care sunt menţionate evenimente, întâmplări din viaţa clasei 

sau din viaţa personală, familială) 

Produse ale copiilor (compuneri, desene, colaje, albume, portofolii, proiecte etc) 

Observaţii asupra comportamentului copiilor şi comportamentului în grupurile cooperative 

     Interviuri cu copiii 

Chestionare adresate copiilor pentru a identifica elemente ce ţin de   cultura clasei, percepţiile elevilor 

asupra cadrelor, asupra şcolii. 

     Fotografii, înregistrări audio-video 

 

Important este ca evaluarea să vizeze atât atingerea obiectivelor academice, cât şi a celor referitoare la 

competenţele sociale şi de lucru în grup. 
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Exemplu de pregătire a evaluării unui proiect 

 

Am învăţat Să am încredere în mine 

 Să cooperez în grup 

Că pot învăţa uşor dacă ştiu la ce îmi foloseşte ceea ce  învăţat 

Să ordonez ceea ce am aflat şi să le explic şi colegilor mei 

Să mă implic potrivit intereselor şi posibilităţilor mele 

Să leg noile cunoştinţe de ceea ce ştiam şi astfel să-mi explic mai bine unele 
lucruri 

Să caut răspunsuri 

Să-mi pun întrebări 

Lucrând la proiect m-am 
simţit 

                                   

 

 

Deoarece principalul obiectiv este ca, prin stimularea cooperării, rezultatele la învăţătură ale elevilor să se 

amelioreze şi participarea lor la activităţile şcolare şi extraşcolare să crească, principalele aspecte care 

trebuie urmărite sunt: 

Aspecte instrucţionale (relaţia dintre organizarea instruirii şi formele de lucru: în perechi, în grupuri mici):  

Cum au reacţionat copiii? Care au fost principalele dificultăţi cu care ne-am confruntat ? 

  Aspecte interacţionale ( elev-elev; elevi-cadru didactic etc.):  

S-a produs vreo ameliorare a comunicării, sunt mai relaxaţi copiii? S-a amplificat empatia la nivelul grupului 

şi, implicit, intercunoaşterea şi valorizarea diversităţii? 

   Relaţia dintre autonomia elevilor, autoritatea cadrului didactic:  

Ce iniţiative au copiii? Cum contribuie la viaţa clasei? Ce idei noi au? Relaţia dintre elevi şi cadrul didactic s-

a schimbat? În ce sens? Care sunt încă principalele surse de tensiune? 

   Conţinuturile învăţării: 

 Ce conţinuturi noi s-au introdus şi care au fost sursele? S-a făcut apel la părinţii elevilor sau la membri ai 

comunităţii ca resurse pentru învăţarea în clasă? Cum s-a realizat abordarea interdisciplinară a unor teme, 

studii tematice, exploatarea inteligenţelor multiple şi a stilurilor diferite de învăţare ale elevilor? 

  Climatul clasei:  

Ce modificări de atmosferă a clasei s-au înregistrat? Copiii se simt bine în clasă, sunt mândri de ceea ce au 

realizat? 

Reflecţiile altor cadre didactice, ale copiilor faţă de toate aceste aspecte:  
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Ce spun colegii care au asistat la activităţi desfăşurate prin aplicarea metodelor de învăţare prin cooperare? 

Vor dori să aplice şi ei asemenea metode pentru ameliorarea rezultatelor şcolare şi a participării elevilor? 

Gradul de participare a elevilor şi performanţele şcolare:  

S-au remarcat ameliorări – prin evaluări parţiale periodice ale rezultatelor şcolare înregistrate de elevi o 

dată cu introducerea schimbărilor ce vizează nu doar cooperarea şi participarea elevilor, ci şi ameliorarea 

procesului de învăţare?  

Activitatea individuală  se  desfăşoară  sub  forma  realizării  unor  sarcini  şcolare  de  către  fiecare  elev , 

independent  de  colegii  săi , cu  sau  fără  ajutor  din  partea  cadrului  didactic. Învăţământul  individualizat  

este  adaptat  particularităţilor  fizice  şi  psihice  ale  fiecărui  elev.  El  urmăreşte  progresul  elevului prin  

propria  lui  activitate. 

Scopurile grupului-clasă pot fi, deci, structurate în mai multe maniere(individualist, competitiv, cooperativ), 

fiecare dintre acestea prezentând avantaje şi dezavantaje asupra performanţelor elevilor.  

STRUCTURA INDIVIDUALISTĂ: 

grad redus al interacţiunilor între elevi; 

independenţa scopurilor elevilor; 

slabă exploatare de către cadrul didactic a resurselor grupului; 

succesul sau eşecul unui elev nu îi afectează pe ceilalţi membri ai clasei; 

nu creează motivaţie deosebită pentru învăţare; 

nu ajută la formarea abilităţilor de comunicare; 

cultivă independenţa elevilor şi responsabilitatea pentru ceea ce fac. 

COMPETIŢIA: 

generează conflicte şi comportamente agresive; 

interacţiune slabă între colegi; 

lipsă de comunicare; 

lipsa încrederii în ceilalţi; 

amplifică anxietatea elevilor, teama de eşec; 

egoism; 

stimulează efortul şi productivitatea individului; 

promovează norme şi aspiraţii mai înalte; 

micşorează distanţa dintre capacitate şi realizări. 

COOPERAREA: 

stimulează interacţiunea dintre elevi; 
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generează sentimente de acceptare şi simpatie; 

încurajează comportamentele de facilitate a succesului celorlalţi; 

creşterea stimei de sine; 

încredere în forţele proprii; 

diminuarea anxietăţii faţă de şcoală; 

intensificarea atitudinilor pozitive faţă de cadrele didactice. 

Fără a realiza o contrapunere a strategiilor didactice clasice, tradiţionale celor activ-participative e necesară 

şi utilă o succintă analiză comparativă a acestora, insistând asupra elementelor deosebitoare ce le conferă 

un specific distinctiv. 

ANALIZA COMPARATIVĂ A STRATEGIILOR DIDACTICE 

 

CRITERII STRATEGII DIDACTICE 
TRADIŢIONALE 

STRATEGII DIDACTICE CARE PROMOVEAZĂ 
DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE 

Activitatea  
elevului 

ascultă expunerea, prelegerea,  
explicaţia, demonstraţia cadrului  

didactic; 
încearcă să reţină şi să reproducă  

ideile auzite; 
acceptă ideile altora 

(în primul rând ale cadrului didactic); 
se manifestă individualist; 
acceptă informaţia dată. 

exprimă puncte de vedere proprii  
referitoare la o problemă; 

realizează schimb de idei cu ceilalţi; 
argumentează; 

(pune întrebări cu scopul de a înţelege 
lucrurile, de a realiza sensul unor idei; 

cooperează în rezolvarea problemelor şi a 
sarcinilor de lucru (de învăţare). 

Activitatea  
cadrului didactic 

predă, expune, ţine prelegeri; 
explică şi demonstrează; 
impune puncte de vedere proprii; 

se consideră singurul ,,expert’ 
’într-o problemă. 

organizează şi dirijează învăţarea, o 
orchestrează şi o regizează; 
facilitează şi moderează activitatea de 
învăţare; 

ajută elevii să înţeleagă lucrurile şi să şi le 
explice; 

acceptă şi stimulează exprimarea unor 
puncte de vedere diferite într-o problemă; 
este partener în învăţare. 

Modul de  
realizare a  
învăţării 

predominant prin memorare şi 
reproducere de cunoştinţe; 
competiţia între elevi cu scop de 
ierarhizare; 
se realizează, preponderent,  
în mod individual. 

prin apelul la experienţa proprie; 
promovează învăţarea prin colaborare; 

accent pe dezvoltarea gândirii prin 
confruntarea cu alţii. 

Modalităţi de 
evaluare 

măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor 
(ce ştie elevul); 
accent pe aspectul cantitativ (cât de 
multă informaţie deţine elevul). 

măsurarea şi aprecierea capacităţilor 
(ce ştie şi ce poate să facă elevul); 
accent pe elementele de ordin  
calitativ (sentimente, atitudini etc.). 
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PRINCIPII MOTIVAȚIONALE ÎN ACTIVITATEA DE PREDARE ÎNVĂȚARE 
Prof. Gheban Nora - Colegiul Național de Informatică ”C. Sylva” Petroșani 

 

Mari filosofi ai lumii antice se referă adeseori la educație, apreciind-o ca pe un factor de transformare 

socială și de reformă morală. Socrate ne-a lăsat o metodă: maieutica, arta dialogului ca mod de formare a 

gândirii. Interpretări recente pun în lumină actualitatea unei pedagogii a secretului, în sens socratic, de 

creare a unor situații de conflict în plan cognitiv, de incitare intelectuală  prin dialog permanent cu implicații 

formative evidente. Metodele moderne de activizare ale elevilor merg foarte mult pe ideea de joc, 

dezbatere și descoperire. Elevul este provocat să găsească răspunsuri, îi este stimulată creativitatea și 

originalitatea, îi sunt testate și valorificate interesele. 

Motivația care trebuie să stea la baza activităților de învățare este una de tip intrinsec, care își are sursa 

în însăși sarcinile și conținutul activității de învățare, fiind consubstanțială cu actul de învățare, făcând să 

coincidă scopul cu mobilul învățării. În timp ce motivația extrinsecă se bizuie mai mult pe întărire, 

conducând de cele mai multe ori la o asimilare formală, nesatisfăcătoare a cunoștințelor, cu efecte de scurtă 

durată în plan informațional și aproape irelevantă în plan informativ, motivația intrinsecă este condiția 

esențială a unui contact activ și de lungă durată cu sursele de informare și de cunoaștere. Motivația 

intrinsecă este “motorul” care furnizează permanent energie celui care învață, se manifestă ca interes 

cognitiv puternic, atitudine epistemică, trebuință de orientare și investigație. Este prototipul unei implicări 

active și responsabile, cu adevărat de calitate, în procesul educațional. Pe de altă parte, se apreciază ca 

stările emoționale prea intense, ca și stările prea puțin conturate, cu nivele scăzute de intensitate( motive 

prea puternice sau prea slabe) au un efect de interferență asupra performanțelor de învățare, mai ales 

atunci când au un caracter complex. Când se trece dincolo de o anumită valoare și se înregistrează o 

supramobilizare în plan afectiv, o supraactivizare, se ajunge la stres, degradarea activității interne, la 

epuizarea fondului energetic ori chiar la dereglări în plan comportamental. Iată de ce Legea Yerkes-Dodson, 

numită și legea optimului motiovațional recomandă menținerea unei relații de proporționalitate între 
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motivație și activitate. Efortul de a asigura drumul spre o asemenea situație fericită este complex și de lungă 

durată, solicitând un arsenal metodologic capabil să producă interferența între activismul intern și cel 

extern, un activism operațional “saturat” de emoții pozitive, intrinseci actelor cognitive. Elevul trebuie 

determinat să trăiască efectiv succesul, să știe să se bucure de el și să considere insatisfacțiile legate de 

nereușite probleme ce pot fi depășite printr-o implicare mai responsabilă în actul învățării, nu un pretext 

pentru a abandona prea curând. 

 Motivația intrinsecă depinde de 4 factori principali: condițiile fizice în care se desfășoară o activitate 

de învățare; metoda folosită; profesorul și relația profesor-elev, succesul. 

În ciuda diverselor cercetări, nici o cercetare nu a demonstrat până acum  succesul unei metode în raport 

cu alta. Ceea ce este însă sigur este că dacă elevul își pierde încrederea în metoda folosită de profesor, el 

va deveni nemotivat. O metodă activă de învățare  este folosirea jocurilor didactice. 

 Jocul este izvorât din trebuințele interne, mereu crescânde  ale copilului, expresie până la urmă a 

interiorizării contactului lui cu lumea înconjurătoare. Sprijindu-se pe spontaneitate, jocul reclamă o 

“armonie” naturală între cerințele situație de joc și aptitudinile celor care joacă. Încorporate în activitatea 

didactică, elementele de joc imprimă acesteia un caracter mai viu și mai atrăgător, aduc varietate și o stare 

de bună dispoziție, de veselie, de bucurie, de divertisment și de destindere, ceea ce previne apariția 

monotoniei, a plictiselii, a oboselii. Restabilind un echilibru în activitatea școlarilor, jocul fortifică energiile 

fizice și intelectuale ale acestora, furnizează o motivație stimulatorie, o prezență indispensabilă în ritmul 

muncii școlare. Experiența, practica și cercetările demonstrează că jocul poate sluji unor scopuri pe care cel 

care le joacă nu le sesizează, dar care sunt inerente jocului, fără intenția și fără intervenția sa; că jocul poate 

să capete o finalitate pedagogică și un conținut instructiv bine determinat, că procesele instructive, 

îndeosebi cele cu caracter de exercițiu, pot îmbrăca forme de joc. Determinând un transfer de energie, de 

motivație funcțională ( dedusă din  trebuințe interne) dinspre jocul propriu-zis spre activitatea de învățare, 

sau asociind un interes imediat și puternic, specific jocului, unor obiective sau sarcini de învățare, există 

posibilitatea ca acțiunea distractivă să se transforme într-un important factor de exersare ( de antrenament, 

de însușire a unor modele comportamentale) fără ca cel care joacă să fi avut această intenție. Utilizarea 

prea abundentă a jocurilor care îmbină realul cu imaginarul prezintă însă riscul de a transforma procesul de 

instrucție în joc și prin aceasta a da o notă artificială și ruptă de realitatea activității școlare.    

Încrederea elevului în metodă este în cea mai mare parte influențată de al 3-lea factor care determină 

motivația intrinsecă și anume profesorul. Tipul de infuență folosit de profesor trebuie să fie bazat pe 

încurajarea libertății de acțiune a elevului, pe atribuirea unei “marje “de liberă inițiativă, de autonomie. 

Profesorul trebuie să provoace și să inducă activitatea spontană, personală și productivă a elevului. Există 
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o bogată literatură care încearcă să clasifice profesorii în funcție de diferite criterii. Dupp G. Ferry există 3 

tipuri de profesori: tipul carismatic, tipul de ajustaj și tipul “de emancipare”. Profesorul modern trebuie să 

se încadreze în a treia categorie. Tipul “de emancipare” este tipul de profesor care încurajează manifestarea 

personalității elevului, autonomia sa.  

Metodele de motivare a elevilor într-o activitate de învățare sunt strâns legate de personalitatea 

profesorului, de tipul de relație pe care acesta reușește să o stabilească cu elevii săi și de metodele și 

activitățile de învățare folosite de acesta. Pe lângă rolurile tipice pe care le îndeplinește profesorul ( 

furnizarea de informații organizate conform unui program bine stabilit, chestionarea și identificarea 

lacunelor elevilor, corectarea greșelilor și eliminarea “golurilor” prin verificări sistematice, evaluarea 

elevilor și sprijinirea acestora în eforturile lor de autoevaluare, sintetizarea și reorganizarea cunoștintelor, 

la nivele superioare de înțelegere), profesorul trebuie să realizeze trecerea de la o învățare indusă la una 

intercreativă și să stimuleze într-un grad mult mai mare creativitatea prin exercițiu sistematic, solicitări și 

probe specifice. 

Relația profesor-elev trebuie  adaptată de asemenea la tipurile de elev. Elevii cu impuls afiliativ sunt 

cei care nu sunt preocupați de randamentul școlar, ci sunt mult mai interesați să obțină aprobarea, 

acceptarea lor de către profesor, în acest caz comunicarea realizându-se ca o încercare de identificare a 

elevului satelit cu profesorul său ( care reprezintă în ochii săi autoritatea). Elevii cu impuls de autoafirmare 

sunt nesatelizați, preocupați să iasă în evidență prin performanțe, succes și nu de puține ori prin opoziție, 

agresivitate, impertinență. În aces caz, profesorul trebuie să le satisfacă nevoia de ordine și să fie fermi. 

Elevii cu impuls cognitiv, care admiră efervescența și incitațiile spiritiuale și au nevoie de un profesor 

entuziast în raport cu materia sa, preocupat să se depășească profesional. 

În functie de tipurile de motivație care îi impulsionează, elevii răspund într-un mod predictibil la tipul de 

profesor care îi solicită și la tipul de activități propuse de profesor. Elevii cu impuls cognitiv sunt motivați în 

cea mai mare măsură de un curs riguros în care ei simt că învață multe informații noi, prezentate la un nivel 

intelectual stimulativ. Ei își doresc un curs “dur” și reacționează în mod negativ la cursurile nestimulative, 

lipsite de un conținut serios. Elevii cu impuls de autoafirmare sunt însă motivați de aprobarea profesorului, 

a colegilor, a prietenilor sau a familiei.  Ei au nevoie să-și creeze o imagine pozitivă în fața clasei și sunt mai 

puțin entuziasmați de cursurile impersonale, academice. Ei sunt motivați de dorința de a aparține unui grup 

social, fie el al clasei sau de altă natură. Ei vor să fie acceptați și tind să fie mai puțin productivi la orele la 

care accentul cade pe materia în sine sau pe activitățile individuale. 

Succesul sau lipsa lui joacă la rândul lui un rol vital în declanșarea și menținerea impulsului motivațional 

al elevului. Atât eșecul total cât și succesul total pot duce la lipsa de motivație. Este datoria profesorului să 
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fixeze scopuri și sarcini pe care majoritatea elevilor săi să le poată atinge și îndeplini. A da elevilor sarcini 

mult prea grele sau mult prea ușoare poate avea un efect negativ asupra motivației.  

Mijloace de îmbunătățire a motivației se regăsesc la nivel cognitiv, afectiv și social. La nivel cognitiv elevii 

asimilează mai bine materialul prezentat dacă acesta este bazat pe o situație reală din viață iar este mai 

productivă dacă limba respectivă este considerată un proces creativ sau de descoperire. La nivel afectiv 

activitățile de învățare plăcute, distractive, cresc motivația. Elevii tind să participe mai mult în acele 

activități pe care le pot controla. Ca atare, profesorul trebuie: să le permită elevilor să pună întrebări; să îi 

solicite pe elevii mai inteligenți în conducerea unor anumite activități în clasă; să le ceară elevilor să-și 

pregătească propriile întrebări și să le administreze clasei; să le permită elevilor să genereze și să ofere 

stimuli pentru exerciții; să discute scopurile și metodele cu elevii. Să le “citească” continuu atitudinile și 

reacțiile. Elevii preferă activități care le permit un anumit grad de individualitate în îndeplinirea sarcinii; 

activitățile de învățare trebuie să fie relevante în lumea reală a limbii respective. La nivel social organizarea 

clasei în grupuri mici crește participarea elevilor și îmbunătățește atitudinea lor. 

O bună motivare a elevilor conduce la o bună desfășurare a activității de învățare și la atingerea 

obiectivelor propuse. Toate acestea sunt puternic condiționate de cunoașterea personalității copiilor, a 

preocupărilor, pasiunilor și opțiunilor  pentru anumite domenii de activitate. Lucrul acesta se realizează prin 

colaborarea permanentă cu famiile copiilor. 

Colaborarea cu familia aduce informații ce pot influența dezvoltarea personalității copiilor, cât și 

informații utile în adoptarea deciziilor educaționale, a metodelor adoptate în procesul de învățare. Scopul 

final al strategiilor de predare-învățare  este crearea unei personalități armonioase, creative, independente, 

cu spirit de inițiativă, capabilă să facă față provocărilor lumii moderne. 
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CONSILIEREA ÎN CARIERĂ  A ADOLESCENȚILOR 
Prof. Hamz Anca Mihaela –Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade'' Lupeni  

 

Consilierea și îndrumarea efectivă a elevului presupune acordarea unui sfat de orientare cu caracter 

facultativ. Elaborarea sfatului de orientare are în vedere trecutul elevului perspectivele de evoluție ale lui. 

Cunoașterea, informarea și educarea elevilor constituie un sistem a cărui rezultantă este consilierea și 

îndrumarea. 

Direcțiile de evoluție vizează orientarea educativă, legătura dintre orientarea școlară și cea orientarea 

profesională și integrarea lor în învățământ, caracterul permanent al orientării condiționat de conturarea 

orientării școlare și profesionale, mobilitatea profesiunilor pe verticală - cronologic și pe orizontală - în 

conținut, de posibilitate a apariției unor modificări în structura persoanei, de erorile posibile în procesul 

orientării, de extinderea acțiunilor de orientare la nivelul întregului sistem de învîțământ, de urmărirea 

subiecților orientați, de reorientarea școlară și profesională. 

Activitatea de orientare a carierei elevilor include o serie de metode specifice de cunoaștere a 

personalității elevilor. Privită dintr-o perspectivă mai amplă, acțiunea de consiliere și orientare a carierei 

cuprinde patru activități de bază, și anume: cunoașterea personalității elevilor, educarea elevului spre 

alegerea carierei din punct de vedere al aptitudinilor, o bună cunoaștere a rețelei școlare și a tuturor 

profesiilor din cadrul pieței muncii, actul propriu zis de consiliere și îndrumare a elevilor spre scopul propus. 

Cunoașterea personalității elevilor se efectuează prin intermediul unei conlucrări cu profesorii diriginți, 

cu familia și chiar cu colectivul clasei din care face parte elevul. Activitatea necesită un anumit timp și se 

apelează la metodele asa-zis clasice de cunoaștere, cum sunt: observația, analiza rezultatelor activității 

elevilor, convorbirea, teste psiholoeice, eșantionatul, analiza datelor biografice, autocaracterizarea și alte 

metode în funcție de fiecare caz în parte. 

Faza de începere a ședinței de consiliere a carierei este un prim pas în colaborarea dintre elev și 

profesorul psiholog, punându-se bazele de încredere, sprijin, confidențialitate și totul se inserează pas cu 

pas. Pentru început, profesorul psiholog trebuie să-i ofere elevului multă susținere în amplul proces de 

autocunoaștere a propriei personalități, care este într-o profundă etapa a transformărilor. Este indicat să-

și definească într-un mod evident, clar, adevaratele obiective pe care vrea să le atingă din punct de vedere 

profesional. Psihologul școlar identifică și ghidează căile optime, structurează mijloacele și corelează 

metodele și tehnicile potrivite în vederea atingerii țelurilor fiecărui elev în parte. 

Sedința de consiliere și orientare școlară are un prim obiectiv, o amplă vizualizare a personalității 

elevului cu diverse contexte de viața, relații cu colegii, cu prietenii, cu profesorii cu părintii în diverse 
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contexte de viață, respectiv timp liber - aici se includ unele pasiuni extrașcolare, se caută existența unor 

obstacole sau dificultați care obstructionează dezvoltarea armonioasă a personalității elevului. Toate aceste 

aspecte sunt cuprinse într-un interviu structurat metodic și desfăsurat în timp, care se completează ulterior 

cu aplicarea de teste pentru interese sau cu cele de evaluare a aptitudinilor ori a deprinderilor specifice 

fiecarui caz în parte. De asemenea, se folosesc chestionare de interese, de motivație precum și chestionare 

de evidențiere a valorilor personale. 

Concomitent se pot utiliza și testele de inteligență, cele de personalitate, care evidențiază un anumit 

profil concret al fiecarui elev în parte, luat singular, ca personalitate distinctă pentru vârsta lui. 

Paralel cu metodele expuse anterior psihologul școlar uzează și de analiza rezultatelor activității respectiv 

o amanunțită evaluare a produselor lor care sunt amprentate de individualitatea Eului propriu fiecărui 

școlar în parte. 

Aceste produse specifice pot fi : compuneri, eseuri, compoziții artistice de tip plastic respectiv picturi, 

desene, sculpturi, machete ori lucrări de tip artizanal, de tip muzical compoziții etc. Toate acestea 

încununează un anumit stil de personalitate care este unică în felul ei și posedă calități care-l 

individualizează pe fiecare elev în parte. 

 

ROLUL ŞCOLII ŞI AL FAMILIEI ÎN ORIENTAREA PROFESIONALĂ 
A  ELEVILOR 

                                                                Hici Lenuţa  -  Prof.Înv. Primar Şc. Gimn. Nr. 3 Lupeni 

 

  

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 psiho 

pedagogică 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 pregătit să desfăşoare activităţi de evaluare, asistenţă în carieră, 

plasament, prevenire a problemelor de dezvoltare. Orientarea şcolară şi profesională este o activitate 

sistematică, de natură educativă,desfăşurată în şcoală în mod periodic şi realizată prin disciplinele şcolare 

şi activităţile extraşcolare. În alegerea şcolară şi profesională elevul ia în considerare o multitudine de 

factori posibili interni şi externi care îi pot afecta reuşita. El alege acele studii şi profesiuni despre care crede 

că îi vor asigura în cel mai mare grad succesul şi îi vor produce cele mai mari satisfacţii. 
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Alături de şcoală şi organizaţiile de tineret, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia 

omului. De educaţia oamenilor se ocupă şi alte persoane, instituţii şi organizaţii sociale, dar influenţele 

educative exercitate de acestea sunt mai pţtin organizate decât cele ale familiei, şcolii şi organizaţiilor de 

tineret. 

           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 societatea 

românească, suntem familiarizaţi cu anumite versiuni ale familiei: familia nucleu si familia extinsă. 

            Prin definiţie, familia este nucleul elementar realizat prin căsătorie,care uneşte soţii şi pe 

descendenţii acestora(copiii) prin raporturi strânse de ordin biologic, economic şi spiritual. 

            De-a lungul timpului viaţa în familie s-a schimbat, dar continuă să exercite o mare influenţă asupra 

vieţii private a copiilor şi tinerilor. 

            Familiile asigură sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele, inerente vieţii, este 

punctul lor de sprijin, educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. 

            Acest nucleu aste determinat, în primul rând prin condiţiile economice, materiale, de hrană, 

îmbrăcăminte, locuinţă, de organizarea unui ritm al vieţii, de nivel cultural şi comportamental, de integrarea 

socială prin care îşi pune desigur amprenta pe existenţa şi dezvoltarea copilului, a elevului, în mod 

hotărâtor. 

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. (Utilizarea în limbajul comun a expresiei: "A avea cei şapte ani de acasă"). 

             Educaţia în familie, cei şapte ani de-acasă, influenţează puternic întreaga existenţă a individului, 

indifernt dacă el recunoaşte sau nu. Părinţii sunt modele pe care copiii, conştient sau inconştient, le văd cu 

ochii minţii şi le urmează. 

            Familia înseamnă înţelegere, bucuria de a sta împreună, de a fi cu toţii în diferite ocazii, de a pleca 

în vacanţe. Ea este cea care mediază comunicarea cu celelalte componente sociale, în special cu şcoala. 

Şcoala este un factor care ajută copilul în desăvârşirea propriei personalităţi. 

Factorii determinanţi în dezvoltarea personalităţii copilului sunt şcoala şi familia. 

În cadrul familiei moderne se produc unele mutaţii, care constau în înlocuirea familiei formată din trei 

generaţii cu familia formată din două generaţii. De aici putem conclude că bunicii participă din ce în ce mai 

puţin la educaţia nepoţilor. 
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Alte influenţe sociale pot fi considerate migraţia de la sat la oraş şi urbanizarea satelor. Astfel cresc 

posibilităţile de folosire a mijloacelor audio-vizuale, contactul cu tehnica, preocupările culturale şi sportive, 

şi rezultă o schimbare în mentalitatea familiei. 

Nivelul de trai scăzut obligă ambii părinţi să îşi găsească cel puţin un loc de muncă pentru a putea asigura 

un trai decent copiilor. În asemenea condiţii supravegherea copiilor este limitată, sau este încredinţată altor 

persoane sau instituţii sociale (ex: creşa, grădiniţa, etc). 

Un caz aparte îl constituie familiile în care unul dintre părinţi este şomer. Implicit, celălalt părinte se ocupă 

mai mult de copii, dar problema majoră a acestei familii este asigurarea celor necesare pentru un trai 

modest. Situaţia familiilor în care ambii părinţi sunt fără loc de muncă este critică, deoarece cu doua 

ajutoare de şomaj de abia se poate asigura hrana, neputându-se vorbi nici măcar despre un trai modest. 

Climatul educaţional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile  de relaţionare interpersonală, 

atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare de timp. Acest climat poate fi pozitiv sau negativ. 

Şcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Într-un climat educativ bun 

părinţii sunt calmi în raporturile cu copiii, fară a le satisface orice capriciu. Copilul simte că părinţii se ocupă 

de el, că sunt interesaţi de necazurile şi problemele lui, ca şi de rezultatele şcolare. Familia este un cadru 

ferm de disciplină, în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă. 

Climatul familial negativ este caracterizat prin lipsa de autoritate a mamei, rolul de părinte nu este îndeplinit 

cu calm şi consecvenţă, părinţii ajung deseori la divergenţe în legătură cu disciplinarea copilului, copilului i 

se aplică pedepse corporale, este ameninţat şi admonestat. 

Cauzele nerealizării şcolare (eşecul scolar sau insuccesul şcolar) sau a subrealizării determinate de condiţiile 

de mediu familial sunt: 

Atitudinea de neacceptare a dorinţelor copilului de către părinţi (include respingerea, supra protecţia 

acestuia şi întreruperea sistematică a copilului în timpul jocului. Copilul respins este brutal, singuratic, 

necomunicativ, certăreţ, etc.); 

Aşteptările exagerate şi presiunile către învăţare, fără a-i acorda încurajare şi suport afectiv; 

Atitudine severă faţă de copil (climat hiper autoritar), copilul devine apatic, indiferent, protestează, se 

revoltă. Se conturează trei tipuri de copii: copilul-pitic-considerat fiinţă lipsită de valoare, care trebuie să fie 

mereu certată, copilul-marionetă-care trebuie să fie foarte cuminte, să corespundă exigenţelor părinţilor 

şi copilul-sălbatic, care are porniri neapărat urâte şi de aceea trebuie,,dresat’’ ; 

 

Şcoala şi familia facilitează dezvoltarea personală a elevului pentru luarea unor decizii, în concordanţă cu 

cerinţele personale şi realităţile sociale. Toate obiectele de învăţământ prevăzute în curriculum au şi pot fi 
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exploatate în favoarea orientării profesionale a elevilor. În mod concret, atunci când ne referim la 

valorificarea potenţialului specific al fiecărei discipline şcolare avem în vedere: oferirea de informaţii despre 

ariile profesionale unde cunoştinţele materiei predate sunt necesare, folosite şi dezvoltate; informarea cu 

privire la aplicaţiile practice ale cunoştinţelor transmise prin lecţii.  

 

Bibliografie: 
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IMPORTANȚA  PLANIFICĂRII  CARIEREI 
Bibl. Ianc Mariana - Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazu” Vulcan  

 

Cariera nu este un lucru pe care îl obții la un moment dat. Ea se construiește pas cu pas și este 

reprezentată de o suită de experiențe și evenimente trecute, prezente și viitoare. Planificarea carierei este 

procesul prin care elevii își stabilesc scopuri în legatură cu propria cariera și initiază acțiuni în vederea 

atingerii acestora. 

Este un proces continuu de ajustare a scopurilor de cariera la caracteristicile personale și la oferta 

educațională și profesională aflate în permanentă dezvoltare; schimbarea traseului profesional în decursul 

vieții active este o modalitate adaptativă la dinamica pieței muncii. 

Planificarea carierei implică, de asemenea, armonizarea nevoilor şi aspiraţiilor individuale cu nevoile şi 

oportunităţile organizaţionale. Aceasta înseamnă că, pentru a fi cât mai eficientă, planificarea carierei 

trebuie să realizeze o concordanţă între scopurile carierei individuale şi nevoile de personal ale organizaţiei, 

între eforturile individuale de dezvoltare şi programele de pregătire şi dezvoltare. 

În întreaga sa viață, omul ”joacă” multe roluri profesionale, întreprinde tot felul de demersuri în diverse 

medii ocupaționale, închide și deschide drumuri, face o analiză continuă a situației sale și a mediului extern 

(social și familial, favorabil sau nu), ia decizii, învață, se adaptează permanent în efortul de a-și asigura 

existența sa și a celor dragi, iar în faze superioare, se străduiește să dobândească stimă de sine și 

recunoaștere socială (considerate de psihologul Maslow ca fiind  nevoi / trebuințe superioare – metanevoi). 

Cariera nu este rectilinie, ci cunoaște multe suișuri și multe coborâșuri, fiind influențată atât pozitiv cât 

și negativ de o multitudine de factori. 

   PLANIFICAREA CARIEREI sau PLANUL DE CARIERĂ trebuie văzut ca un proces continuu (ongoing), 

având etape și obiective intermediare, este un proces care nu se încheie niciodată. 
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PLANUL este o succesiune de acțiuni, realizate conștient, cu scopul declarat de a atinge o anumită 

țintă, într-o perioadă precizată. CARIERA  este ”un drum”, ”o călătorie”, cu opriri și schimbări temporare 

de direcție și destinații atinse… 

Viața ne demonstrează că un rol determinant în alegerea carierei îl au familia și prietenii. De multe ori 

deciziile privind orientarea profesională a tânărului aflat la început de drum sunt fundamentate pe 

importanța stabilității locului de muncă în acea profesie, veniturile pe care profesia aleasă le poate genera, 

prestigiul social pe care-l oferă, la acestea se adaugă uneori și orgoliul părinților ca urmașii să facă aceleași 

alegeri profesionale, chiar dacă nu li se potrivesc… 

PLANUL DE CARIERĂ trebuie să fie fundamentat pe: 

AUTOCUNOAȘTERE; 

VALORI PERSONALE bine definite; 

OBIECTIVE PROFESIONALE clare; 

MIJLOACE ATINGERE OBIECTIVE 

Permanent trebuie să ne reevaluăm situația profesională ținând cont de  opțiunile pe care le avem la 

îndemână. Ceea ce nu spun cărțile de Resurse Umane este că întâlnim mult HAZARD și NECUNOSCUT în 

întreaga cariera. Cu greu mai poți vorbi astăzi de lucruri foarte stabile și predictibile, deoarece societatea și 

economia românească au un grad mare de imprevizibilitate. 

Tranziţia către economia de piaţă a produs schimbări în structurile social - economice (apariţia firmelor 

cu capital privat, restructurarea marilor întreprinderi etc.) conducând la modificarea grilei valorilor 

personale şi a celor asociate muncii a tinerilor. Toate acestea au influenţat reprezentările indivizilor despre 

muncă. Schimbarea atitudinii faţă de muncă este, însă, un proces complex, care vizează schimbarea 

mentalităţii şi care se formează în timp. Şcoala, prin profesorii ei, joacă un rol important în acest sens, prin 

valorile transmise şi prin atitudinile pe care le cultivă prin intermediul diferitelor arii curriculare. Pe de altă 

parte, şi mediul social, prin modelele pe care le promovează, influenţează setul de valori profesionale şi 

aspectele particulare ale activităţii profesionale care constituie pentru adolescenţi elemente care stau la 

baza motivaţiei muncii. 

Planificarea carierei este un proces care necesită multă implicare, din partea tututor actorilor 

educaţionali – profesori, părinţi şi în primul rând elevi. Stabilirea planurilor pentru viitor este o sarcină 

dificilă, iar identificarea drumului care dezvăluie cele mai multe alternative de succes depinde de luarea 

celei mai potrivite decizii. 

Din perspectiva elevilor, ei câştigă informaţii dar află şi ce aşteptări ar trebui să aibă de la ei şi de la 

ceilalţi, îşi conturează o decizie, află că în toate şcolile pot avea parte de o educaţie de calitate, învaţă că 
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fiecare şcoală este diferită, că  trebuie să ia o decizie în funcţie de domeniul ocupaţional pe care îl doresc 

în viitor. 

Prin orele de consiliere şi orientare, consilieri individuale şi de grup realizate de psihologii şcolari, 

precum şi alte activităţi educative, sunt urmărite atingerea obiectivelor principale ale acestui demers: 

sprijin în luarea unei decizii fundamentale care să ducă la o acţiune inteligentă, responsabilă şi autonomă 

din partea elevului, furniyarea de  informaţii adaptate în funcţie de cerere şi problematica elevului, suport 

oferit acestora în elaborarea unui proiect personal pentru a se orienta şi insera cu succes în societate. 
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CONSILIEREA  ÎN CARIERĂ A ADOLESCENȚILOR 
Inspector Școlar General Adjunct Prof. Dr. Ilina Lavinia-Inspectoratul Școlar Județean 

Hunedoara 

 

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 
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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) 

–       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: 

http://www.ccponline.ro/
http://www.ccponline.ro/
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Evaluarea caracteristicilor personale (interese, abilități, caracteristici de personalitate, valori) și întocmirea 

profilului vocațional al clientului. 

Explorarea lumii ocupațiilor (caracteristici ale ocupațiilor). 

Identificarea și evaluarea alternativelor (ocupații potrivite, trasee educaționale). 

Elaborarea planului de carieră (scop și obiective de carieră, plan de acțiune). 

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. Altfel 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. 

BIBLIOGRAFIE: 

 

CĂPÂLNEANU,I. Orientarea profesională şi de specialitate în domeniul militar. Bucureşti, Editura Militară, 

1975. 

http://www.ccponline.ro/


105 

 

CENTRUL de orientare şcolară şi profesională. Manual de înfiinţare şi operare. Bucureşti, Fiman, Editura 

Expert, 1997. 

CENTRUL de orientare şcolară şi profesională. Manual de înfiinţare şi operare. Bucureşti, PAEM, Editura 

Expert, 1997. 

COMPUTERS in Careers Guidance. Watts A.G. Cambridge, CRAC/Hobsons, 1989. 

DICŢIONAR de orientare şcolară şi profesională. Tomşa, G(coord). Bucureşti, Editura Afelin, 1996. 

The EUROPEAN Dimension in Vocational Guidance. Luxembourg, Office for Official Publication of The 

European Communities, 1995. 

 

IMPORTANŢA PRACTICĂRII JOGGINGULUI  
Asist. univ. dr Ilioni Cristian, Universitatea Din Petroșani 

Prof. Ilioni Cristina, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Petroșani 

 

 

Introducere  

În epoca contemporană ascensiunea spiritului intelectual merge în defavoarea biologicului, creând 

un dezechilibru care devine defavorabil omului. Păstrarea sănătăţii şi menţinerea capacităţii de muncă 

intelectuală şi fizică este mult diminuată prin existenţa unei înalte tehnologii moderne.  

Pornind de la ideea formulată în pedagogia de astăzi cu privire la exerciţiul fizic ca mijloc de formare 

a personalităţii şi de pregătire a omului pentru profesiune şi pentru cerinţele contemporane, lucrarea îşi 

propune să scoată în evidenţă multiplele valenţe ale mişcării, exerciţiului fizic în general şi ale practicării 

joggingului în special. 

M-a preocupat în mod deosebit joggingul şi fitnessul, întrucât prin conţinut, formă şi efecte, ambele 

oferă condiţii favorabile de dezvoltare simultană a deprinderilor motrice de bază sau specifice, a 

calităţilor motrice, cât şi a proceselor psihice aferente şi a trăsăturilor de personalitate.  

Consideraţii generale 

Activităţile corporale trebuie să constituie obiectivul progresului ştiinţific şi al înoirilor calitative, 

integrându-se tot mai mult în ştiinţa perfecţionării fiinţei umane. 

În cadrul activităţii noastre cu studenţii, atât la lecţia de educaţie fizică, cât şi la activităţile sportive 

ne-am orientat în funcţie de următoarele coordonate ale proceselor psihice aferente şi formării 

complexe a personalităţii: 

1. menţinerea şi îmbunătăţirea dezvoltării armonioase şi estetice a studenţilor cu repercusiune asupra 

menţinerii unui tonus de viaţă sănătos, corespunzător cerinţelor actuale ale societăţii; 
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2. pregătirea studenţilor atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic pentru îndeplinirea 

importantului rol al omului de mâine în societate. 

Importanţa practicării exerciţiului fizic 

Exerciţiul fizic constituie un stimulant eficient şi direct al stării de sănătate, iar absenţa acestuia din 

rutina zilnică a oamenilor poate conduce la adaptări de tip involutiv, ale căror dimensiuni sunt greu de 

anticipat. 

Sănătatea este un bun de nepreţuit, care nu are valoare de schimb, ştiut fiind că se pierde cu destulă 

uşurinţă şi se recapătă cu greutate. Menţinerea stării de sănătate trebuie să constituie o preocupare 

permanentă, o obligaţie individuală şi colectivă în acelaşi timp. 

Joggingul constituie una dintre cele mai simple forme de practicare a exerciţiului fizic. Poate fi 

practicat oriunde şi oricând, indiferent de vârstă sau sex, dacă starea de sănătate este optimă. Nu este 

nimic mai plăcut decât să alergi în natură, într-un mediu ambiant atractiv şi relaxant.  

Este o activitate necompetiţională ce constă dintr-o alergare de divertisment, având drept scop 

întărirea stării de sănătate cu efecte deosebite asupra îmbunătăţirii capacităţii generale de efort a 

organismului.  

Caracteristicile joggingului 

are la bază o mişcare naturală; 

alergarea, ca deprindere motrică ciclică, este uşor de executat şi perfecţionat; 

poate fi practicată indiferent de vârstă şi sex; 

nu necesită echipament costisitor;  

Beneficiile practicării joggingului 

Joggingul practicat în mod regulat, produce beneficii deosebite asupra stării de sănătate; iată câteva 

dintre acestea: 

face inima mai puternică, creşte capacitatea sistemului circulator şi îmbunătăţeşte capacitatea 

respiratorie; 

accelerează funcţiile sistemului digestiv; 

ajută la diminuarea stratului adipos prin arderea. 

Recomandări 

Orice şedinţă de jogging trebuie să înceapă cu o încălzire adecvată din care să nu lipsească exerciţii 

de stretching, cu accent pe musculatura membrelor inferioare. 

Dozarea efortului se va face lent şi progresiv, de la o şedinţă la alta.  

Distanţa va creşte treptat, având grijă să nu apară suprasolicitarea. 
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Se va opta pentru şedinţe scurte la început, pe distanţe mai mici, parcurse relaxat, fără a forţa muşchii 

gambelor. 
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CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR 

Prof. Ința  Ramona-Estera, Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa, jud. Hunedoara 

 

 

Consilierea şi orientarea nu trebuie să se constituie ca un obiect de studiu sau o disciplină şcolară în 

înţelesul ei cotidian, ci ca o arie de aplicaţii, dezvoltări practice, experienţe şi atitudini care trebuie învăţate 

a fi exersate în viaţă. Învăţarea în sfera acestui domeniu, trebuie să aibă sensul de a învăţa pentru a şti să 

faci şi nu a învăţa pentru a şti. 

Obiectivele urmărite, reprezintă una din modalităţile esenţiale prin care şcoala trebuie să îşi urmeze 

scopul primordial: de proces formativ centrat pe elev, capabilă să valorizeze tipuri diverse de elevi şi 

abilităţi, să răspundă nevoilor comunităţii şi să asigure societăţii persoane competente pentru viaţa privată, 

profesională şi publică. 

Consilierea şi orientarea este un proces subtil de învăţare care-l face apt pe individ pentru schimbare, 

tranziţie, (re)adaptare, flexibilitate şi nu doar un receptor pasiv de informaţii. Învăţarea, dezvoltarea şi 

adaptarea sunt calităţi universal valabile, prezente până în ultima clipă a vieţii. 

Consilierea şi orientarea nu presupune cu necesitate, înlăturarea obstacolelor din calea unei 

personalităţi în evoluţie, ci avertizarea individului că acestea există, că majoritatea pot fi evitate şi învăţarea 

lui cum să o facă. În această accepţiune, (auto)orientarea, ca proces de informare, evaluare, educare şi 

formare profesională, cunoaştere progresivă a lumii muncii şi realităţilor sociale, stabilizarea individuală 

pentru valori şi atitudini morale, trebuie avută în vedere şi stimulată. 

Activităţile de orientare urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea tânărului cu cunoştinţe şi 

abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. 
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Consilierea este şi o formă de socializare şi/sau învăţare socială prin faptul că 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 şi într-un mod care să le aducă satisfacţii sau să le faciliteze 

depăşirea anumitor contexte critice ale vieţii. 

De-a lungul ciclurilor educaţionale, toate disciplinele îşi asumă o parte din responsabilitatea privind 

dezvoltarea în plan personal, social şi profesional al elevilor şi pentru achiziţionarea abilităţilor necesare 

succesului şi reuşitei. În cadrul Consilierii şi orientării preocuparea pentru cele trei arii de dezvoltare devine 

centrală, focalizarea pe acestea fiind explicită. Elevii beneficiază de conştientizarea conexiunilor între ceea 

ce învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală. Conştientizarea transferului 

de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală sporeşte motivaţia şi interesul pentru învăţare al elevilor. 

Activităţile de orientare trebuie să vizeze educarea tinerilor pentru independenţă şi flexibilitate în cinci 

domenii de competenţă: 

a) cunoştinţe despre sine; 

b) comunicare şi abilităţi sociale; 

c) informaţii ocupaţionale; 

d) luarea deciziei; 

e) rezolvare de probleme. 

Rolul consilierii şi orientării consistă în: 

- a acorda celor aflaţi în situaţii de indecizie cu privire la viitorul lor şcolar şi profesional informaţii credibile, 

exacte şi direct utilizabile, suport moral şi emoţional; 

- a ajuta tinerii să se adapteze cu mai mare uşurinţă la dinamica socială şi economică prezentă; 

- a face educaţie antreprenorială; 

- a ajuta tinerii să se autodescopere în planul resurselor intelectuale, abilităţilor, deprinderilor, capacităţilor, 

aptitudinilor, talentelor ignorate, latente sau neexersate; 

- a reduce distanţa dintre lumea şcolii şi a muncii, a scoate instituţia educativă dintr-o relativă izolare faţă 

de lumea profesiilor, practica relaţiilor interumane şi viaţa socială; 

- a nu le da celor care apelează la serviciile consilierilor false speranţe şi aşteptări exagerate; realismul şi 

caracterul practic al consilierii trebuie să fie prevalente; 

- a combate stereotipurile vehiculate la profesii (curate – murdare, bănoase – prost plătite, de înalt statut 

social – degradante, rezervate anumitor clase sociale etc.); 

- a învăţa tinerii ce şi cum să aleagă, a-i face liberi în deciziile lor, pentru că sunt în cunoştinţă de cauză; 
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- a sprijini pe toţi solicitanţii în demersul ameliorării imaginii de sine, pentru ca aceştia să nu accepte cu 

uşurinţă statutul de şomer, să nu se simtă vinovaţi de aceasta, frustraţi sau ireversibil nefericiţi; 

- a reduce presiunea emoţională a statutului de şomer, deplasând atenţia spre aflarea de soluţii şi 

alternative; 

- a acorda o atenţie şi un sprijin special „grupurilor de risc‖: persoanelor cu anumite forme de handicap, 

copiilor străzii, grupurilor minoritare etnic sau religios, fetelor, celor cu niveluri reduse de educaţie sau 

formare profesională. 

Atingerea scopurilor consilierii şcolar-profesionale nu va duce la un „risc de suprainformare, ci doar le va 

furniza beneficiarilor acele date şi instrumente care să le permită să ia decizii singuri, să fie capabili ca în 

urma unei inserţii socio-profesionale reuşite viaţa lor să-şi menţină un anumit standard şi o anumită 

calitate, să le stimuleze resursele personale de adaptare şi flexibilitate la situaţiile dinamice ale vieţii. 

Procesul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale poate viza aspecte de natură: 

- cognitivă: furnizarea de informaţii, formarea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă; 

- afectivă: ameliorarea imaginii de sine, cristalizarea unei atitudini pozitive faţă de muncă; 

- acţională: luarea deciziei, planificarea şi punerea în practică a opţiunii. 

Este important ca în cadrul acestor ore, ambianţa, tipul de relaţii în clasă şi modul de comunicare să fie 

informal, natural, apropiat de cel utilizat în situaţii reale. Totodată, fără a abandona sistematic planificarea 

pe care şi-a făcut-o, învăţătorul nu va trebui să ezite să dezvolte, cu spontaneitate şi creativitate, anumite 

subiecte şi teme propuse de elevi, să dezbată situaţiile întâlnite de aceştia în viaţa cotidiană, pentru ca 

astfel de situaţii sunt cele care îi preocupă, le trezeşte atenţia şi le oferă o soluţie, ca rezultat al unei 

participări colective la găsirea răspunsului. Va trebui să se ţină cont că acest domeniu este centrat, într-o 

mare măsură, pe activităţi, cunoştinţe şi aplicaţii practice. 

Programele de Consiliere şi Orientare sunt utile elevilor pentru că le oferă acestora informaţii, le 

formează deprinderi şi le dezvoltă experienţa necesară identificării în mediul social a alternativelor 

dezvoltării personale şi succesul profesional. 

Toate obiectele de învăţământ prevăzute în curriculum au şi pot fi exploatate în favoarea Consilierii şi 

Orientării. Conţinutul disciplinelor şcolare trebuie şi poate constitui un mijloc indirect de Consiliere şi 

Orientare, insuficient explorat încă, pentru că acestea au în mod implicit, un potenţial adecvat sprijinirii 

actului conturării unei opţiuni a elevului pentru o anumită carieră. 

Serviciile de consiliere şi orientare organizate în şcoală, ca spaţiu de transfer educativ şi mediu de 

socializare, au o mai bună adresabilitate, stabilitate şi satisfacţie a alegerilor făcute de tineri şi o rată de 

exactitate a recomandărilor mai înaltă. 
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Activitatea de orientare şcolară şi profesională urmăreşte două aspecte esenţiale: 

a) dezvoltarea personalităţii elevului 

b) dezvoltarea carierei elevului. 

Dezvoltarea personalităţii elevului se realizează prin: 

formarea şi dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere 

dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului propriu. 

Dezvoltarea carierei elevului vizează: 

stimularea motivaţiei învăţării continue în scopul dezvoltării propriei cariere; 

dezvoltarea abilităţii de informare privind cariera; 

formarea şi dezvoltarea capacităţii decizionale. 

În consecinţă, consilierea şi orientarea şcolară şi profesională vizează informarea şi consilierea 

persoanelor cu privire la alegerea rutei şcolare şi profesionale, considerată de către individ, în mod motivat, 

ca optimă pentru sine, şi care poate să-i aducă acestuia satisfacţie, un nivel de trai decent, afirmare 

personală şi socială, performanţă profesională şi participarea la viaţa publică. 

Orientarea şcolară vizează alegerea acelei filiere de educaţie şi formare profesională de care elevul să 

beneficieze din plin şi cu cât mai puţine eşecuri. 

Orientarea profesională are un caracter limitativ, pentru că ea este dependentă de situaţiile existente 

şi/sau posibile de pe piaţa forţei de muncă la un anumit moment. Cu toate acestea, orientarea profesională 

trebuie să aibă şi o funcţie anticipativă şi nu să acţioneze doar asupra consecinţelor. 

Orientarea şcolară presupune sprijinirea sau asistarea elevului în procesul alegerii – justificate şi în 

consens cu preferinţele şi aspiraţiile sale – a filierelor de studii oferite de sistemul de educaţie şi formare 

profesională existent. 

Orientarea profesională este procesul maximei sincronizări dintre aspiraţiile personale şi cele sociale 

cu privire la muncă, privită ca sursă de satisfacţii individuale şi ca mijloc de progres economic general; acest 

proces presupune: competenţă, competiţie, selecţie, concurenţă, succes, eşec, învăţare, pregătire 

profesională continuă, asumarea responsabilităţii. 

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională aspiră să-l facă pe elev coparticipant la propriul destin, 

prin informare, educare, autoformare, autoorientare, dacă nu chiar autorul acestui demers de alegere şi 

dezvoltare a carierei. 

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională tinde să rezolve, simultan, două aspecte extrem de 

importante în prezent: 
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- asigurarea echităţii sociale prin democratizarea permanentă a accesului la educaţie şi formare 

profesională 

- ameliorarea continuă a bunei utilizări a resurselor umane de care dispune societatea. 

Procesul de educaţie şi formare profesională desfăşurat în şcoală constituie puntea necesară trecerii spre 

lumea muncii şi viaţa socială adultă. 

Într-o lume dominată de globalizare, într-un secol al vitezei în care tehnica evoluează rapid, când tot 

mai mulţi oameni îşi fac un crez din proverbul "timpul înseamnă bani", găsim din ce în ce mai puţin timp 

pentru copii noştri. 

Pe fundalul transformărilor prin care trece societatea umană, importanţa educaţiei capătă dimensiuni 

majore. Cei implicaţi în educaţie vor fi responsabili de calitatea omului format şi de integrarea lui rapidă în 

viaţa socială. 

Educaţia începe în familie, prima colectivitate umană, microgrupul în care începe socializarea 

individului şi care trebuie să asigure modelul unui comportament adecvat. Copilul se va umaniza în funcţie 

de relaţiile socioafective şi de formele de cultură şi muncă pe care i le prezintă mediul familial.Climatul 

afectiv al familiei condiţionează calitatea dialogului emoţional şi răspunsurile comportamentale ale copiilor. 

În familie se găseşte dragostea, educaţia şi disciplina. Rolul familiei este covârşitor. 

Părinţii sunt primii educatori, ei le formează cele dintâi comportamente, începând cu noţiunile de 

igienă personală şi colectivă, regimul de viaţă, de odihnă şi de muncă. De la cea mai mică vârstă se 

monitorizează dezvoltarea proceselor psihice: atenţia, memoria, gândirea, imaginaţia şi deprinderile de 

comunicare. 

Familia asigură copiilor sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele inerente vieţii, 

educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc. 

E adevărat: rolul familiei nu poate fi preluat total de nici o altă instituţie, mă refer în special de aspectul 

afectiv. Şi totuşi şcoala, a doua instanţă de socializare după familie, preia multe din sarcinile acesteia. 

Dascălul, în calitatea sa nouă de manager, care este tot mai mult promovată de învăţământul modern, 

trebuie să conducă cu maximă eficienţă relaţiile cu părinţii, transformându-şi-i în aliaţi şi colaboratori. El e 

veriga între şcoală şi familie, e educator şi partener al educaţiei, e consultant al părinţilor, este "o făclie care 

se stinge luminând pe alţii". 

Se ştie că nici o şcoală nu-şi poate realiza conţinutul, sarcinile şi scopul final dacă nu are sprijinul 

familiei. Modul cum interrelaţionează părinţii şi dascălii îşi pune amprenta pe formarea şi instruirea 

copilului. Colaborarea dintre familie şi şcoală presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 

cerinţe şi o unitate de acţiuni, urmărind acelaşi ţel: binele copilului. 
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Nu trebuie niciodată să uităm că a educa este mai greu decât a instrui. Tocmai în acest sens este nevoie 

de colaborarea dintre familie şi şcoală. 

Familia susţine, lărgeşte şi adânceşte neîncetat acţiunile educative ale şcolii iar şcoala se sprijină 

permanent pe experienţa de viaţă a copilului dobândită în familie. 

Colaborarea şi comunicarea periodică şi permanentă între părinţi şi dascăli, cooperarea în anumite 

momente, atmosfera destinsă dintre ei contribuie la sporirea eficienţei învăţării şcolare. 

Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea şcolii, nu numai atunci când se ivesc probleme. 

Colaborarea familiei cu şcoala nu trebuie să se rezume la domeniul bazei materiale a învăţământului, la 

sporirea confortului în sala de clasă prin colectări de fonduri, sponsorizări, muncitori pentru îmbunătăţiri şi 

reparaţii. Acolo unde este posibil părinţii trebuie implicaţi în luarea deciziilor: modificările orarului, 

pregătirile şi programele suplimentare legate de rezultatele la învăţătură ale copiilor, cât şi de comportarea 

acestora în colectiv. 

Familia este alături de şcoală supraveghind elevi când îşi efectuează temele, îndrumând şi încurajând 

lectura suplimentară, folosirea timpului liber, dar şi în cadrul activităţilor extraşcolare: excursii, tabere, 

vizite, vizionări de spectacole, concursuri. În realizarea acestor activităţi familia este susţinător material şi 

moral şi adesea chiar participant direct. 

Un alt prilej în care familia este alături de şcoală sunt serbările şcolare. Serbările unesc prin afect, 

responsabilitate şi plăcere copii şi învăţător, învăţător şi părinţi, copii şi părinţi, copii - copii. 

O altă modalitate de colaborare o reprezintă participarea la seri speciale, la sărbătorirea unor 

evenimente ale clasei, la sărbătorirea zilelor de naştere în colectivul de elevi, la acţiuni caritabile. Astfel 

părinţii se pot cunoaşte mai bine, pot găsi împreună noi căi de implicare în viaţa şcolii. 

Concluzia: activitatea didactică poate fi sprijinită prin intermediul familiei. 

Câştigul: pentru toată lumea: copii, familie, şcoală. Copiii se simt importanţi şi responsabili când se văd 

participând alături de părinţi. 

Într-un parteneriat real familie - şcoală funcţia educativă a şcolii se împleteşte concret cu funcţia şi 

îndatoririle şcolii, ambele instituţii completându-se reciproc în educarea şi creşterea armonioasă a elevului. 

Părinţii toarnă temelia marelui edificiu, supraveghează nu doar primii paşi ai copilului, ci şi pe următorii. 

Noi, dascălii, revărsăm din cupa înţelepciunii şi a pasiunii, punem în balanţă toleranţă cu exigenţă şi astfel, 

împreună, contribuim la modelarea fiinţei umane, având în minte vorbele lui Plutarh "consideră elevul o 

făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu o lumină proprie" 
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CONSILIEREA TINERILOR  
Profesor educație tehnologică, Kasza Maria, Liceul Teoretic "Mircea Eliade "Lupeni 

 
Accesul tinerilor la educație și ocuparea unui loc de muncă, reprezintă un component esențial al 

tranziției acestora spre statusul de adult și implicit al integrării lor sociale. Între obiectivele prioritare ale 

politicilor europene, se află și crearea mai multor oportunități în domeniul educației, pentru tineret. În 

urma cercetărilor s-a evidențiat faptul că perioada de trecere a tinerilor de la educație, la ocuparea unui loc 

de muncă, a devenit mai lungă și mai complexă ca înainte. Majoritatea tinerilor sunt conștienți că nivelul 

de educație reprezintă un factor decisiv, în asigurarea reușitei în viață. În ciuda unui sistem educațional 

ofertant, tinerii nu reușesc să se integreze profesional, atât datorită lipsei de informații teoretice cât și 

practice. Tinerii care și-au întrerupt studiile din motive materiale, regretă faptul că nu au reușit să-și 

continue studiile secundare, victimizându-se. Unii dintre ei reușesc să abordeze o nouă formă de educație, 

favorabilă ulterior  inserției profesionale. Tinerii se confruntă  cu salariile foarte mici, datorită lipsei de 

experiență  cât și a lipsei de corelare a competențelor teoretice și practice. Există o incompatibilitate pe 

piața muncii românească între cerere și ofertă . Factorii care determină apariția șomajului în rândul 

tinerilor, este :părăsirea timpurie a școlii fără a obține o calificare, lipsa competențelor profesionale 

relevante și a experiențelor profesionale, locuri de muncă instabile, posibilități de formare limitate. De 

aceea se recomandă continuarea integrării tineretului care provine din grupuri dezavantajate, în diferite 

forme de învățământ, cum ar fi programul a doua șansă. În comunitatea lupeneană, din anul 2007 se 

urmărește acest lucru, integrând tineretul și oferind o a doua șansă pentru o inserție profesională cât mai 

adecvată. S-au demarat diferite activități de consiliere, proiecte POSDRU al căror beneficiari direcți sunt 

tineri care au abandonat sau au fost în prag de abandon școlar. 
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Aceștia sunt cursanții de la a doua șansă, din Școala Gimnazială Nr.1 Lupeni, care beneficiază pe lângă 

cursurile educației de bază și de activități non formale, cum ar fi cursuri de prim ajutor, educație pentru 

sănătate, cum să mâncăm sănătos, cum să prevenim anumite boli, în cadrul Campaniei Viața.Au 

posibilitatea să-și dezvolte competențe și abilități practice, confecționând diferite obiecte și felicitări. 

 

                              

Absolvenții acestui program au reușit să se integreze pe piața muncii din Valea Jiului. 

Beneficiarii acestei forme de învățământ au un program flexibil, pe care îl pot finaliza prin examene de 

sfârșit de modul, având posibilitatea de  promova cei 4 ani de studiu de la învățământul secundar inferior, 

obținând competențe de mecanic, cu posibilitatea de a-și continua studiile la seral la Liceul Tehnologic din 

oraș. 
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ACTIVITĂȚILE DIN ȘCOALA – ALTFEL 
prof. Kasza Maria - Liceul Teoretic "Mircea Eliade "Lupeni 

 

În fiecare școală, timp de o săptămână, elevii au ocazia să facă ceva inedit, diferit de programa școlară 

normală, așa că învățătorii și părinții au un rol principal în a selecta idei de activități pentru un orar cu totul 

altfel față de orele de curs.  În perioada 26.03-31.03.2018, în cadrul Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni, 

s-au desfășurat multe și variate activități extracurriculare, care au menirea de a informa tinerii despre 

meseriile și profesiile existente în localitate. Grupele de elevi din clasele a  VI-a, aVII-a și a VIII-a au vizitat 

firmele AUTOCOM SRL, fabrica de pâine din localitate,au confecționat felicitări de Paște, au plantat puieți, 

au ecologizat, au învățat să acorde primul ajutor și au încheiat săptămâna cu o frumoasă excursie în județul 

Vâlcea. 
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Prin aceste activități nonformale s-au urmărit, ca elevii să își dezvolte competențe, abilități practice, să 

lucreze pe grupe, să-și dezvolte interesul pentru petrecerea timpului în aer liber, să participle la activități 

de înfrumusețare a mediului înconjurător, să-și dezvolte spiritul de echipă și de competivitate, să-și ajute 

semenii prin voluntariat,să-și dezvolte interesul și să fie responsabilizați față de mediul înconjurător și de 

semenii lor. Copiii au participat cu interes și cu plăcere la toate activitățile propuse, au acționat în echipă. 

Şcoala românească din ultimii ani începe să fie ,,altfel’’ decât era acum zece ani. După cei, deja proverbiali, 

,,şapte ani de acasă’’, activitatea din ciclul gimnazial, influenţează decisiv dezvoltarea  personalităţii 

copilului. Confruntarea educaţiei cu problematica lumii contemporane va conduce la introducerea în 

învăţământul românesc a unor noi tipuri de conţinuturi şi educaţii: educaţia ecologică, educaţia pentru 

înţelegere şi pace, educaţia pentru participare şi democraţie, educaţia în materie de populaţie, educaţie 

pentru o nouă ordine economică, educaţia pentru comunicare şi mass media, educaţia nutriţională, 

educaţia casnică, educaţia pentru timpul liber,etc. Atât în activitatea de proiectare a programelor şi 

manualelor, cât şi în cea de proiectare a proceselor didactice, educatorii trebuie să-şi prezinte cu claritate 

opţiunile. În acest mod pot fi înlăturate unele disfuncţionalităţi şi efecte negative în activitatea instructiv-

educativă cum ar fi: supraîncărcarea, minimalizarea valorilor şi conceptelor fundamentale, estomparea 

caracterului formativ-educativ, caracterul unilateral al comunicării, neactivizarea autentică a elevilor, 

ruptura între finalităţi şi obiective operaţionale. 

           În şcoala de azi, ca şi în şcoala de mâine ,,Orice educaţie trebuie să fie autoeducaţie. Adultul, 

educatorul trebuie să sprijine acest proces de desăvârşire a copilului prin liberă manifestare a sa’’. ( 

Constantin Narly) 

 

Bibliografie : 

 Nicolae Radu, Mihaela Singer - ,,Orientări noi în învăţământul românesc’’ nr. 1-2 / 1995 

 

ADAPTAREA CURRICULUMULUI ÎN EDUCAŢIA SPECIALĂ 
Prof. Maier Anca C.N.,,Mihai Eminescu ,, Petrosani 

 

Integrarea şcolară a elevilor cu nevoi speciale se realizează cel mai adesea prin adaptare curriculară 

şi/sau prin conceperea unui plan de intervenţie educaţională individualizat (PEI), în funcţie de 

particularităţile elevilor pe care dorim să-i integrăm: elevi ce prezintă numai tulburări de învăţare sau elevi 

ce prezintă suplimentar diverse deficienţe (deficienţă mintală, senzorială, fizică etc.). Dacă pentru prima 

categorie de elevi, care prezintă numai tulburări de învăţare, se poate recurge la introducerea unui program 
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suplimentar la disciplinele la care întâmpină dificultăţi, curriculum obişnuit rămânând valabil pentru acest 

tip de copii, în cadrul celui de-al doilea grup , a celor ce prezintă diverse deficienţe, se recurge la alte 

modalităţi de adaptare a curriculumului. 

Curriculum integrat presupune corelarea şi interrelaţionarea conţinuturilor, cunoştinţelor, 

competenţelor ce aparţin, tradiţional, unor discipline distincte, disparate, astfel încât învăţarea să devină 

una de tip experenţial, centrată pe rezolvarea de probleme specifice vieţii cotidiene. Principalele argumente 

psihopedagogice în favoarea dezvoltării şi abordării unui astfel de curriculum sunt multiple: dezvoltarea 

exponenţială a cunoaşterii, prin oferirea de perspective multiple; identificarea mai uşoară a relaţiilor dintre 

idei, concepte, temele abordate, adică creşterea posibilităţii de transfer intuitiv din plan cognitiv în plan 

acţional-comportamental; formarea unui mod de gândire flexibil, dinamic şi multidimensional, o 

perspectivă holistă (lucru deloc uşor de realizat în cazul elevilor cu deficienţă mintală, având în vedere 

rigiditatea, mobilitatea redusă a gândirii debilului mintal ce limitează transferul funcţional de informaţii) ; 

permite raportarea la experienţele de viaţă ale elevului; favorizează învăţarea prin cooperare; se raportează 

la problemele lumii reale, ceea ce duce la o creştere a interesului şi a motivaţiei pentru învăţare şi rezolvarea 

de probleme. Actualmente există nenumărate exemple de proiectări integrate ale curriculumului printre 

cele mai cunoscute fiind: Curriculum Naţional pentru învăţământul secundar din Marea Britanie (UK 

Secondary Curriculum-Qualification and Curriculum Authority), Ontario Curriculum şi Proiectul 2061. 

Science for all americans (SUA). 

Cercetările recente din domeniul psihologiei şi educaţiei speciale subliniază necesitatea abordării unui 

curriculum afectiv, destinat în special elevilor cu tulburări de comportament (“disruptive pupils” sau “with 

problematic behaviour”), care să trateze dificultăţile emoţionale şi de comportament ale acestor copii din 

perspectiva diversităţii individuale. În cadrul acestui tip de curriculum inclusiv afectiv, copiii sunt încurajaţi 

să-şi împărtăşească experienţele, să gândească şi să se comporte independent, să-şi recunoască 

vulnerabilitatea, să se simtă parte a lumii, dar în acelaşi timp să fie ajutaţi să interacţioneze pozitiv cu ea, 

pornind de la ideea că odată cunoscută cauza ce a stat la baza comportamentului problematic atât elevii, 

cât şi profesorii îşi vor schimba reciproc atitudinile şi sentimentele. Pentru mulţi profesori a fost o revelaţie 

faptul că sentimentele negative pe care copiii le pot cauza adulţilor în legătură cu ei, pot, neintenţionat, 

influenţa mesajele pe care profesorii le transmit, adesea, copiilor. Înţelegerea problemelor emoţionale ale 

copiilor implică nu numai îmbunătăţirea abilităţilor abilităţilor terapeutice de predare (therapeutic teaching 

skills), ci şi instituirea unor programe de intervenţie terapeutică. În cadrul acestor programe de intervenţie, 

implementate în SUA la începutul anilor ’90, cunoscute sub numele de “Cercul Timpului” şi “Cercul de 

Prieteni”, copiii au fost încurajaţi să analizeze soluţiile la situaţii pe care toţi le-au experimentat cel puţin o 
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dată în viaţă şi pe care le vor experimenta în continuare: tristeţea, furia, dezamăgirea, fiind încurajaţi, în 

special, cei care prezentau un risc crescut de marginalizare din partea comunităţii. Un model de curriculum 

afectiv este cel propus de Ann Vernon, bazat pe Terapia Raţional-Emotivă şi Comportamentală, dezvoltată 

de Abert Ellis (The Passport Program. A journey through Emotional, Social, Cognitive and Self-Development, 

1998) prin care elevii sunt ajutaţi să-şi dezvolte strategii eficiente de coping, abilităţi de relaţionare, de 

apreciere corectă a situaţiilor şi de analiză a greşelilor, de rezolvare de probleme şi de luare a deciziilor, de 

depăşire a stării de anxietate produsă de stresul cotidian şi şcolar. 

 

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII 
ELEVILOR 

 
Prof. Mărgulescu Marcela-Carmen -Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru”, Tg-Jiu, 

Jud. Gorj 

 

Abstract: 

The extracurricular activities have a special role in forming of the child’s personality. Non-formal 

(extracurricular) education represents a form of education which comes to support the teaching 

differentiation, because it takes into account students’ varied interests. The efficiency of education 

depends on the degree to which the child is prepared for himself contribution, in order to form his future. 

,,Orice inventar de calităţi pedagogice ale profesorului poate lăsa loc pentru et caetera.” 

Pentru a stăpâni şi a-şi însuşi ceea ce se cheamă ,,măiestrie pedagogică” sau,,arta de a preda”, 

profesorul va poseda un bogat repertoriu de metode şi procedee care asigură însuşirea şi fixarea 

cunoştinţelor de limbă şi literatură, de la cele clasice până la cele situate sub zodia modernizării. 

Pentru a nu rămâne un simplu ,,meşteşugar” al disciplinei pe care o predă, profesorul este obligat să 

ţină pasul cu cercetările pedagogice şi de didactică specială, să consulte pentru orice problemă de didactică 

revistele de profil etc. 

Societatea în care trăim parcurge o etapă de transformări la nivelul tuturor subsistemelor sale, iar 

învăţământul este nevoit să-şi asume noua perspectivă. 

Astfel, problema educaţiei dobândeşte noi conotaţii, accentul trecând de pe informativ pe formativ. 

,,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) 

Oricât de bine ar fi organizată şcoala, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le 

comunicăm elevilor, nu poate satisface dorinţa de a crea şi setea de investigare, trăsături specifice copiilor. 
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Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le ofere prilejul de a se emoţiona, să le 

satisfacă setea de cunoaştere, să devină capabili să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. 

Educaţia nonformală (extraşcolară) reprezintă o formă de educaţie care vine în sprijinul diferenţierii 

învăţării, deoarece ţine cont de variatele interese ale elevilor. 

Activităţile extracurriculare 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. Ele contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Totodată, ele au unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 

Un copil nu trebuie considerat o statuie de bronz, care are un loc bine fixat şi din care nu poate fi 

schimbată. El trebuie să fie activ şi adaptabil. Formarea personalităţii la copil este dependentă de 

inteligenţa lui, de instrucţia primită şi de experienţele trăite. 

Educaţia, modelarea şi formarea omului cer timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni 

în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru evoluţia proprie a individului. 

În sistemul şcolar actual, 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. Prezentul solicită afirmarea unei personalităţi competitive, capabile să-şi modeleze viitorul şi de 

aceea educaţia este în lumea modernă o dimensiune-cheie prin care se fortifică fiinţa umană. Astfel, 

învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic şi socio afectiv, pentru o 

cât mai uşoară integrare socială. 

Rolul major al educaţiei se relevă în Convenţia cu privire la Drepturile copilului, articolul 29: ,,Educaţia 

trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităţii şi talentelor copilului, pregătindu-l pentru viaţa 

activă ca adult.” După clasificarea stabilită de UNESCO, educaţia extacurriculară apare sub două aspecte 

principale: educaţia  informală şi reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile 

vieţii de zu cu zi şi educaţia nonformală (extraşcolară), care se realizează fie prin sistemul de învăţământ, 

fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. 

Educaţia nonformală oferă experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare elev, complementarizând 

celelalte forme de educaţie prin: cadrul mai flexibil şi mai deschis, valorificarea timpului liber al elevilor, 

participarea voluntară, individuală sau colectivă, gama largă de activităţi pe care le propune fiecărui elev şi 

posibilitatea de a decide la ce activităţi să participe, un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor 

înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, pregătirea tinerilor pentru a deveni activi, dezvoltarea capacităţii 
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organizatorice, de management al timpului, de gândire critică, de luare a unor decizii şi de rezolvare a unor 

probleme. 

Îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare conduce la finalităţi complexe, iar 

parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate. Activităţile 

extraşcolare au unele particularităţi care le deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. Trăsăturile specifice 

se referă la conţinutul activităţilor, la durata acestora, la metodele folosite şi la formele de organizare a 

activităţii. 

Educaţia extracurriculară realizată dincolo de procesul de învăţământ are un rol bine stabilit în 

formarea personalităţii elevului. Ea urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre 

aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în 

diferite domenii. 

Activităţile extracurriculare sunt de o importanţă  mare într-o lume dominată de mass media 

(calculator, internet, televizor), care contribuie la transformarea copiilor în persoane incapabile de a se 

controla comportamental, emoţional şi slab dezvoltaţi intelectual. de la cea mai fragedă vârstă, copiii 

acumulează o serie de cunoştinţe, fiind puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Totodată, prin intermediul acestor activităţi, se dezvoltă atitudinile de empatie culturală şi interculturală. 

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile patriei, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. 

Excursia literară este o metodă intuitiv-activă care constă în studierea, prin contact direct a unor fenomene 

lingvistice, etnografice, folclorice. Permite confruntarea teoriei, a celor învăţate de elevi la şcoală, cu ceea 

ce le oferă realitatea înconjurătoare. 

În cazul disciplinei limba şi literatura română, elevilor li se facilitează receptarea afectiv- intelectuală 

prin culegerea de date biografice, prin cunoaşterea mediului geografic, economic, suport pentru cadrul 

spaţial în care evoluează personajele, întâmplările. 

De asemenea, excursia poate prilejui realizarea unor anchete pe teren pentru sesizarea vorbirii 

dialectale, pentru facilitarea comunicării interculturale, pentru interiorizarea unor legende sau 

confruntarea peisajelor reale cu cele transfigurate prin operele literare. 

Datele şi impresiile din excursie pot fi valorificate sub diferite forme: redactarea unor jurnale, a unor 

pliante turistice (fotografii, desene însoţite de text), a unor postere. 

Achiziţiile obţinute prin intermediul excursiei se pot întrebuinţa: cu funcţie ilustrativă în cursul tratării 

unui capitol, cu funcţie introductivă la începutul predării unui capitol, cu funcţie ilustrativă recapitulativă, 

la sfârşitul unui capitol. 
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Serbările şcolare contribuie la acumularea de cunoştinţe şi la lărgirea orizontului de cunoaştere al 

copiilor. Înţelegţând şi memorând poezii, cântece sau texte ale scenetelor, se dezvoltă memoria şi limbajul. 

În momente propice de relaxare şi bucurie pentru copii, dascălul trebuie să explice motivul pentru care 

pregăteşte serbarea, însemnătatea evenimentului sărbătorit şi necesitatea unei munci disciplinate şi 

consecvente. 

Copiii mobilizaţi în realizarea serbărilor trebuie să primească rolul potrivit înclinaţiilor şi talentelor pe 

care le au. Trebuie combătută timiditatea celor retraşi, dar şi tendinţa spre vedetism a celor mai talentaţi 

sau mai îndrăzneţi. Cei mai retraşi, fiind solicitaţi să participe activ, capătă încredere în forţele proprii, mai 

ales dacă sunt încurajaţi cu discreţie şi răbdare. 

Când lucrează în cadrul unui proiect, elevul se deprinde cu munca organizată, urmăreşte realizarea unui 

scop autopropus, cu o activitate în care trebuie să identifice şi să gestioneze în mod raţional resursele 

informaţionale şi materiale. Această metodă a permis dobândirea de către copii a unor deprinderi şi abilităţi 

prin care, ulterior, s-a putut realiza înţelegerea şi producerea unor raţionamente autentice, devenind astfel 

participanţi activi în viaţa de zi cu zi. Se dezvoltă astfel competenţe precum creativitatea, spiritul de echipă, 

capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipă. 

Cercurile de elevi se organizează în vederea aprofundării pregătirii elevilor într-un anumit domeniu al 

dezvoltării aptitudinilor şi al creativităţii. Profilul diferă în funcţie de natura obiectelor de învăţământ, de 

aptitudinile şi interesele elevilor, de tipul şcolii, de condiţiile în care funcţionează aceasta. Forma de 

desfăşurare este şedinţa de lucru. Ritmul de lucru este individual, în funcţie de conţinutul sarcinii, fiecare 

elev lucrând, pe cât posibil, independent. O importanţă deosebită o reprezintă valorificarea rezultatelor 

prin expoziţii, organizarea de sesiuni de referate şi comunicări, participări la concursuri. Satisfacţia pe care 

o induce elevilor o astfel de activitate generează dezvoltarea unui interes sporit din partea elevilor, 

creşterea stimei de sine şi, în consecinţă, o influenţă benefică asupra dezvoltării sale. 

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru, emisiuni TV specifice vârstei lor, poate constitui o sursă de 

informaţii, dar şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante, astfel făcând cunostinţă cu 

lumea artei. 

Vizitele la muzeu, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, constituie un mijloc de a 

aprecia  valorile culturale şi istorice ale ţării, de a stimula interesul elevilor pentru preţuirea acestora. 

Proiectul educativ este un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se urmăreşte 

integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi noi, aplicabile în 

practică, o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de 

învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp. 
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De exemplu, proiectele pot face vizitele la muzeu interactive şi mai dinamice, sporind interesul tinerilor 

pentru exponate, pentru ştinţele naturii, deschizând porţi spre aprofundarea cunoştinţelor, sprijinind 

totodată activitatea de evaluare a cunoştinţelor de către cadrele didactice. 

Nicolae Iorga afirma că: ,,încă din clasele primare copii să intre acolo şi să cerceteze”. Mărturiseşte că 

într-o călătorie în America a văzut un lucru admirabil: ,,Copiii din clasele primare visitau, dar nu cum se 

visitează la noi, profesorul ştiind ceva şi după ce face uz de a lui ştinţă, copiii se uită pe păreţi, iar cu aceasta 

totul s-a încheiat. Nu, era acolo în America un grup de băieţi şi fete mânţi iute din apoi, ca să mântuie şi cu 

acest lucru. Ci stăteau înaintea vitrinelor, întinşi pe  jos; copiii aceia desenau obiectele din vitrină”. 

Întors în ţară, într-o conferinţă susţinută la Târgovişte, Iorga afirma: ,,să înţeleagă cum pot, să realisese 

cum li îngăduie mijloacele lor şi în felul acesta vei face ca istoria să nu fie o materie de învăţat pe de rost”. 

E o concepţie modernă despre rolul educativ pe care trebuie să-l joace muzeul într-o societate normală. 

Profesorul de limba şi literatura română îi poate antrena atât pe elevii dotaţi, cât şi pe cei rămaşi în 

urmă la învăţătură, dar şi pe oricare dintre elevii care-şi doresc să participe la una din formele sub care se 

prezintă activităţile extraşcolare. 

Ca forme de învaţare în afara orelor de curs care interesează disciplina limba şi literatura română 

putem aminti: cercurile de lectură, cenaclurile literare, târgul de carte, tehnica imprimării textelor, ancheta 

folclorică, jurnalismul şcolar, chestionarea, editarea de reviste şcolare, spectacole teatrale, concursuri de 

creaţie, cercuri dramatice, excursia literară, vizite la muzee etc. 

Se mai  pot organiza medalioane literare, serate/şezători literare, procese literare, seri de poezie, 

expoziţii de ilustraţii, întâlniri cu scriitori sau oameni de artă şi cultură, expoziţii de ilustraţii. 

Aceste activităţi sunt flexibile, au caracter facultativ sau opţional, îi implică pe elevi în proiectarea, 

organizarea şi desfăşurarea lor; nu se pun note şi facilitează promovarea muncii în echipă şi a unui demers 

pluri sau iterdisciplinar. Acest tip de educaţie elimină predarea, lăsând loc doar învăţării şi accentuează 

obiectivele de tip formativ-educativ. 

Conţinutul acestor activităţi nu mai este fixat de programele şcolare şi nu condiţionează promovarea. 

De cele mai multe ori acest conţinut reprezintă o continuare, o rafinare a celor însuşite de către elevi în 

cadrul orelor de limba şi literatura română. 

Concursurile literare sunt activităţi atractive, agreabile, antrenante şi stimulatoare, oferindu-le elevilor 

posibilitatea evadării din şabloane rigide şi obositoare prin monotonie, ale activităţii didactice de fiecare zi.  

Se dezvoltă spiritul de competiţie, dar şi cel de cooperare, dacă se desfăşoară pe grupe. 

În cadrul concursurilor literare, se stabilesc echipajele şi un juriu. Juriul stabileşte un chestionar cu mai 

multe întrebări dintr-o tematică anunţată dinainte. Echipajele constituite de regulă din trei-patru elevi, 
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răspund pe rând la fiecare dintre întrebările puse, într-un timp limitat. Pentru fiecare răspuns corect, se vor 

acorda câte zece puncte. În cazul în care un elev (un echipaj) nu ştie să răspundă sau dă un răspuns greşit 

sau incomplet, adversarul poate formula, corecta sau completa răspunsul, primind, pentru această 

intervenţie a sa, cinci puncte. 

Concursurile literare sunt un câstig deosebit atât pentru elevii care participă efectiv sau asistă la aceste 

concursuri. 

În cadrul cercului literar se poate pregăti şi desfăşura un proces literar. Acesta constituie o modalitate 

interesantă de abordare a operelor literare, mai ales a celor epice, impunând folosirea unor metode şi 

procedee eficiente în plan educaţional (dezbaterea, problematizarea, studiul de caz, descoperirea, lucrul 

cu cartea etc.) şi determinând o atitudine creatoare, atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi.  

Practicarea unor asemenea exerciţii rupe monotonia comentariilor stereotipe şi abstracte, legând mai 

strâns predarea acestei discipline de viaţă şi convingându-i pe elevi că studiul literaturii este nu numai 

necesar, ci şi interesant. 

Orice text literar epic sau dramatic poate fi tratat sub forma procesului literar, cu condiţia ca el să 

conţină un fapt sau un personaj problematic, care să poată genera o discuţie în contradictoriu, bazată strict 

pe realităţile oferite de opera literară. A inventa probleme acolo unde ele nu există, numai de dragul 

realizării unui proces literar, înseamnă nu numai o inutilă pierdere de timp, ci si o condamnabilă denaturare 

a textului literar. 

Procesul literar este o dezbatere de pe poziţii extreme: acuzare-apărare a unor aspecte problematice 

dintr-o operă lilterară, folosind elemente de procedură şi de limbaj specifice universului administrativ-

juridic. 

Se poate desfăşura sub mai multe forme: 

ca dezbtere în clasă, încercându-se acuzarea şi apărarea unui personaj 

ca dramatizare după un scenariu existent, respectându-se regulile montării unui spectacol de teatru 

ca spectacol fără scenariu scris de un profesionist al condeiului, elevii alcătuindu-şi singuri rolurile 

Momentele esenţiale ale unui proces literar sunt:  

punerea în temă a publicului de către un ,,procuror” sau de către preşedintele completului de judecată 

audierea ,,martorilor” acuzării şi ai apărării 

pauza pentru ,,deliberare” care, pentru activizarea întregii asistenţe, poate fi folosită pentru efectuarea 

unui sondaj de opinie 

comunicarea ,,sentinţei” precedată de prezentarea sondajului de opinie (dacă s-a efectuat) 
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Departe de a fi un simplu divertisment pedagogic, procesul literar oferă condiţii optime pentru 

realizarea unor sarcini didactice care stau în faţa profesorului de literatură. 

Prin depoziţiile martorilor, profilul moral al personajului incriminat capătă un contur mai pregnant, iar 

celelalte personaje îşi impun mai puternic prezenţa, fie în calitate de victime, fie în calitate de complici ai 

celui aflat pe banca acuzării. 

Redactarea depoziţiilor şi a celorlalte documente constituie un interesant şi util exerciţiu de 

compunere, ajutându-i pe elevi să se familiarizeze cu stilurile funcţionale  ale limbii. 

Procesul literar cultivă interesul elevilor pentru lectură, sporindu-le motivaţia prin şansa pe care le-o 

oferă de a deveni ,,judecătorii” personajelor cărţii recomandate spre lectură. Totodată constituie şi un 

antidot al lecturii superficiale, antrenându-i pe elevi la o lectură mai atentă, dintr-o perspectivă critică. 

Exemple:  Cazul lui Nică a lui Ştefan a Petrei 

  Cazul cârciumarului de la ,,Moara cu noroc” 

  Moştenirea şi vinovăţia moştenitorilor din ,,Enigma Otiliei” 

  Cazul Anei lui Vasile Baciu 

Valoarea instructiv-educativă sporeşte prin faptul că acesta se poate organiza şi în cluburi, în tabere, 

stimulându-i pe elevi să studieze literatura şi în vacanţe, să reflecteze şi să găsească soluţii potrivite. 

Totodată munca de pregătire a procesului literar influenţează în bine relaţia profesor-elev, creând o 

atmosferă de colaborare ce permite o mai bună cunoaştere şi o mai justă apreciere a elevului de către 

profesor. 

Cenaclul literar are ca principal obiectiv identificarea şi stimularea unor noi talente. Activitatea în 

cenaclu vizează însuşirea tehnicilor literare, pătrunderea actului de creaţie, dirijarea diferenţiată a elevilor 

talentaţi. Profesorul care conduce un cenaclu trebuie să fie pasionat de literatură să le întreţină permanent 

viu interesul pentru creaţie, să le oferer elevilor posibilitatea de a găsi căi  originale de exprimare. 

Se vor organiza întâlniri cu scriitori, se vor analiza creaţii valoroase ale acestora, elevii vor primi 

îndurmări legate de procesul de elaborare. 

Pot fi organizate activităţi online, grupurile de discuţii, blog-urile literare, forumurile. 

Activităţile extracurriculare trebuie pregătite cu seriozitate şi cu simţ de răspundere. Elevii desfăşoară 

o muncă în grup în cadrul acestor activităţi, contribuind la cultivarea capacităţilor creatoare; se dezvoltă 

spiritul de competiţie, îşi formulează mai limpede ideile, convingerile, îşi valorifică mai bine timpul liber, 

creându-le un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacitaţi de manifestare 

a talentelor. 
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Elevii sunt eliberaţi de constrângeri, sunt lăsaţi să caute noul, să-şi descopere plăcerea de a crea şi 

libertatea.Bucuriile trăite cu ocazia organizării acestor activităţi contribuie la întărirea relaţiilor de prietenie 

între copii şi la sudarea colectivului, demonstrând valoarea educativă acestora. 

Activităţile extracurriculare constituie o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde o atenţie deosebită, manifestând o atitudine creatoare în relaţiile cu elevii 

şi cu modul de realizare al activităţii. 
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IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC ÎN ROMÂNIA 

Prof. Mihaela Marița - Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

 

După mai mulţi ani în care şcolile profesionale au dispărut cu desăvârșire din planul de școlarizare 

al învățământului românesc, se pare că ne-am trezit deficitari ca societate în ceea ce privește existența 

forței de muncă specializată în meserii necesare pe orice piață a muncii, astfel că în anul 2013 acestea 

au fost reînfiinţate. Era nevoie de acest lucru, cu atât mai mult cu cât forţa de muncă a specialiştilor – 

mecanici auto, sudori, strungari, frezori, tinichigii, electricieni,  instalatori etc., în general „meseriaşi” – 

este îmbătrânită sau plecată la muncă în străinătate. 

Dar în realitate, lucrurile se desfășoară mai greu decât pe hârtie, și învățământul profesional și tehnic 

rămâne în continuare neatractiv pentru absolvenții clasei a VIII-a, astfel că acest parcurs profesional îl 

accesează doar cei care nu reușesc să intre la un liceu teoretic, ceea ce înseamnă că liceele tehnologice 

își realizează foarte greu planul de școlarizare, iar elevii care se înscriu la aceste licee sunt cei mai slabi 

ca pregătire. În acest sens, factori de decizie ca Ministerul Educației Naționale și Centrul Național pentru 
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Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), împreună cu partenerii lor tradiționali și 

anume: inspectorate școlare județene, centre județene de resurse și asistență educațională, unități de 

învățământ și agenți economici, fac eforturi deosebite pentru a resuscita învățământul profesional și 

tehnic și pentru a crește gradul de atractivitate al acestuia pentru absolvenții învățământului gimnazial, 

lucru care se desfășoară destul de greu și cu rezultate minime, deoarece cel mai greu este să schimbi 

mentalitatea oamenilor, prin care toți părinții își doresc copii care să urmeze un liceu teoretic, apoi o 

facultate, chiar dacă nivelul lor este unul sub acest standard. Și în felul acesta, mulți elevi ajung să 

finalizeze un liceu, dar nu reușesc să treacă de cerințele examenului de bacalaureat, găsindu-se astfel în 

situația în care nu au obținut nici competențele profesionale necesare practicării unei meserii, deci, 

parcurgând o perioadă de școlarizare care nu îi ajută prea mult pentru viitor pe piața muncii. 

Pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv a învăţământului dual, se 

desfășoară intense campanii de conștientizare a elevilor și părinților, dar și a agenților economici, cu 

privire la importanța sprijinului ce trebuie acordat de aceștia unităților de învățământ pentru 

desfășurarea stagiilor de practică ale elevilor direct în câmpul muncii. Dar, deși există o bunăvoință 

evidentă a agenților economici de a sprijini învățământul profesional, unii dintre ei nu au puterea 

economică de a suporta financiar pregătirea practică a viitorilor meseriași, astfel că până când statul nu 

va asigura unele facilități firmelor partenere în educația profesională, acestea nu vor reuși să se implice 

suficient în acest proces.  

Printre cele mai importante activități de promovare a învățământului profesional care se desfășoară 

în sistemul de învățământ puetm aminti: "Săptămâna meseriilor", Caravana „Ai șansa să te întorci la 

școală”, târguri de oferete educaționale ale liceelor și campaniile de promovare a ofertei educaționale 

pe care le desfășoară unitățile de învățământ cu profil tehnic.  Cu acest prilej elevii de clasa a VIII-a şi 

părinţii lor obţin informaţii utile şi relevante despre modul de organizare şi funcţionare a învăţământului 

dual, condiţiile de acces la învăţământul profesional şi tehnic sau beneficiile formării profesionale iniţiale 

prin învăţământul profesional şi tehnic în general şi ale formării prin învăţământul dual în special. 

Activităţile prevăzute presupun şi organizarea de informări publice referitoare la învăţământul dual, la 

modul de organizare şi funcţionare al acestuia, la etapele constituirii formaţiunilor de studiu, la 

calendarul şi modul de organizare şi desfăşurare a admiterii". 

Dar, în ciuda tuturor acestor eforturi de extindere a planului de școlarizare în domeniul tehnic, se 

pare că nici factorii de decizie nu au înțeles pe deplin care ar trebui să fie finalitatea unui astfel de traseu 

educațional, astfel că în continuare se pune accent pe promovarea bacalaureatului și în liceele 

tehnologice, în loc ca sume importante să fie alocate pentru dezvoltarea bazei materiale care să asigure 
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formarea competențelor profesionale în domeniile acreditate de fiecare unitate de învățământ tehnic și 

profesional, și să iasă de pe băncile școlilor meseriași buni, decât ingineri slabi.  De aceea, cred că 

evaluarea și clasificarea unităților de învățământ profesional și tehnic ar trebui făcută după calitatea 

specialiștilor pe care îi pregătesc, calitate care se reflectă cel mai bine în succesul pe care aceștia îl au 

ulterior pe piața muncii, în meseria pentru care se pregătesc.  

Dar până când vom avea sprijinul factorilor de decizie pentru realizarea acestor deziderate, ne 

revine nouă, celor din unitățile de învățământ să căutăm soluții și să le aplicăm în limita posibilităților, 

pentru a asigura acestor elevi, care au ales sau care nu au putut alege altceva decât să urmeze un liceu 

tehnologic sau o școală profesională, formarea inițială necesară integrării pe piața muncii, lucru atât de 

necesar în viața fiecărui om. 

 

ACTIVITĂȚILE DE ORIENTARE ȘI DE CONSILIERE A CARIEREI 
                  Prof.Marioane Cristiana Maria - Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

Prof. Josan Diana - Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

 
„Consilierea carierei este un serviciu social care ințiaza o abordare globala a individului sub toate 

aspectele semnificative ale vieții și rolurilor asumate în școală, profesie, viața socială sau comunitară, 

familie, timp liber." (Jigau, 2003). 

Orientarea carierei elevilor reprezintă un proces complex de pregatire și îndrumare a acestora spre 

anumite forme de activitate școlară și academică, studii care să le permită apoi alegerea unor domenii 

profesionale și ocupații distincte care să fie în concordață cu aptitudinile și interesele lor. 

Cariera e un drum care se construiește foarte devreme ! Competența de a-l conduce corect pe elev 

pe drumul carierei personale se învață și e la fel de importantă precum abilitatea turnului de control de 

a direcționa activitatea într-un aeroport. Lipsa competenței poate genera accidente, decolări sau 

aterizări întârziate, zboruri care nu mai ajung la destinație, încadrarea pe o pistă greșită 

Copilul nu își alege o meserie pentru a satisface dorințele ascunse ale părinților sau profesorilor, nu 

pentru a vindeca of-uri nespuse sau frustrări ale altora. El trebuie ajutat să își croiască propriul drum în 

viață și să își construiască o carieră în funcție de aspirațiile și aptitudinile personale. Piata de munca 

flexibila si instabila impune ca scopul activitatilor de orientare a carierei sa fie dezvoltarea personala si 

inzestrarea elevului cu cunostinte si abilitati necesare pentru realizarea unui management eficient al 

propriei cariere. 
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Activitățile de orientare trebuie să vizeze educarea elevilor pentru independența și flexibilitate în 5 

domenii de competență (Baban, 2001): 

■ cunoștinte despre sine; 

■ informații ocupaționale; 

■ luarea deciziei; 

■ planificare; 

■ rezolvarea de probleme.  

Activitățile realizate de diriginți /învățători la ora de consiliere și orientare privind cariera pot fi 

prelegeri despre diverse ocupații, work - shop-uri pe teme de carieră, discuții de grup, jocuri de rol, 

interviuri realizate cu diverși invitați, vizite la diverse locuri de muncă, realizarea de colecții de informații 

și imagini despre diverse locuri de muncă și profesii, realizare de CV-uri și scrisori de intenție, consultarea 

specialiștilor în domeniul pieței forței de munca. Aceste tipuri de activitati presupune schimbare, 

transformare, dialog, negociere, participare, restructurare pentru a face mai bine inteleasa problema, 

pentru a dezvolta la elevi intelegerea factorilor si modelelor care actioneaza in spatiul existential. 

Persoana consiliată e expertă în propria viața, dirigintele / învățătorul e expert în:  

organizarea procesului de înțelegere și conștientizare; 

 modalități de comunicare;  

 proces de planificare. 

 Activitățile de la ora de consiliere permit conexiuni între ceea ce învață elevii și utilitatea 

cunoștințelor și abilităților dobândite pentru viața reală; 

• Elevii învață sa-si asume responsabilitatea propriei invatari; 

• Nu sunt urmate de note sau calificative; 

• Permit deschiderea spre comunitate (prin participarea la ora a unor oameni de succes, angajatori sau 

chiar se organizeaza vizite la diverse institutii).  

 În cocluzie planificarea carierei include aspecte ce țin strict de locul de muncă, dar și activitățile de 

timp liber, viață personală etc.  

În vederea realizării unei planificări a carierei este necesară o privire în perspective, care să puncteze 

aspecte precum: scopul în viață, imaginea de sine, tipul de muncă dorit, relațiile cu ceilalți, tipul de 

locuință dorită, realizările globale de pe parcursul vietii. 

Dezvoltarea carierei este un proces de învățare și adaptare la diferite roluri exercitate de către o 

persoană pe parcursul vieții, include diferite stadii, aflate în succesiune cronologică și presupune 

medierea între factorii de personalitate și cerințele sociale, în beneficiul individului. Acest proces 
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cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici, educaționali, fizici, economici care combinați 

influențează natura și importanța muncii pe parcursul întregii vieți a unei persoane. 
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CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR IN CONTEXT EUROPEAN 
Prof. Moldovan Elena - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lupeni 

 

Motto: "Toţi trăim sub acelaşi cer dar nu toţi avem acelaşi orizont." - Konrad Adenauer 

Educaţia este un drept fundamental al omului 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. 

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. 

https://bloguldirigintelui.files.wordpress.com/2014/11/planificarea-carierei.doc
http://www.referate.ro/
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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.  

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). 

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 
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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. 

 

CUNOAŞTEREA RELAŢIILOR  INTERPERSONALE  ALE ELEVILOR – GRUPUL 
DE ELEVI                                      

                   Consilier Școlar:  Florin Muntean - Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

                                                                

Relaţiile interpersonale au constituit dintotdeauna mediul optim şi propice  de dezvoltare a 

personalităţii a oricărei fiinţe umane în existenţa sa. În acest sens ne referim  la acel tip de relaţie 

interpersonală definită ca o relaţie interpsihologică, directă, reciprocă, care se desfăşoară atât în plan 

conştient cât şi în plan inconştient. Nu putem să ne dezvoltăm ca oameni în afara relaţiilor cu alţi semeni 

de-ai noştri. Relaţiile interpersonale cu părinţii au un rol determinant în dezvoltarea individului şi a 

tipului de relaţii pe care le va stabili ulterior cu alţi indivizi de-a lungul vieţii. O serie de caracteristici de 

bază a personalităţii umane în special cele care ţin de latura afectivă, de relaţionare interpersonală dar 

şi de asimilare  a unor scheme de conduită şi comportament se formează în primii ani de viaţă. Dacă unui 

copil i se repetă, sub diverse moduri, mai mult sau mai puţin explicite, că el sau ea nu este capabil de a 

face un lucru cum trebuie, dacă este criticat tot timpul, dacă este în permanent comparat cu cei care au 

performanţe mai bune ( fraţii sau surorile  mai mari) sau dacă pur şi simplu nu este lăsat să se descurce 

singur în diverse situaţii potrivite vârstei, atunci copilul respectiv va dezvolta o neîncredere în sine, se va 

îndoi toată viaţa de propriile lui capacităţi de a face faţă unor situaţii, de a se descurca.  Relaţiile pe care 

le va stabili cu alţi indivizi, de-a lungul vieţii, vor fi probabil de tip dependent,  în care va fi tentat să 

atribuie celorlalţi o pricepere, putere şi importanţă mai mare decât lui însuşi.  Atunci când vorbim de 

impactul primelor instanţe de relaţionare asupra dezvoltării personalităţii individului, ca individ de sine 

stătător şi ca partener social, trebuie să luam în considerare şi relaţiile din afara familiei în special cele 

din şcoală, grupul de elevi. Vorbim aici de rolul celor de aceeaşi vârsta   prieteni şi colegi, în dezvoltarea 

procesului de socializare. În interacţiunea cu cei de o vârsta, copiii învaţă să devină atât cooperanţi cât 

şi competitivi, învaţă să se raporteze la ceilalţi ca la nişte egali  şi îşi conturează o imagine de sine care 

ţine cont nu numai de ceea ce reprezintă copilul în cadrul sistemului familial, ci şi în cadrul mai lărgit al 

micro-societăţii în care trăieşte.   



132 

 

În acelaşi timp unul din grupurile cele mai semnificative din viaţa copilului este clasa de elevi, ea 

îndeplinind cel mai bine câteva dintre motivele fundamentale ale conduitei umane: nevoia de afiliere, 

de celălalt, nevoia de participare, nevoia de protecţie, de comunicare, de securitate, de dezvoltare etc. 

Clasa de elevi este un grup constituit pe baza unor reglementări şcolare, în funcţie de anumite reguli 

şi prin distribuirea unor roluri diferite pentru educatori şi educaţi. Ea se caracterizează prin interacţiunea 

directă, nemijlocită a membrilor săi, interacţiunea luând forma comunicării, a relaţiilor ierarhice şi a 

relaţiilor preferenţiale. Interacţiunea are ca rezultat modificarea comportamentelor, atitudinilor şi se 

realizează la niveluri de interacţiune diferite: profesor-elev, elev-elev, elev-grup, grup-grup. Aceste relaţii 

influenţează uneori coeziunea şi productivitatea grupului şcolar, sau acţionează pentru a proteja 

membrii grupului contra practicilor autoritare ale liderilor formali. Ca urmare a relaţiilor preferenţiale 

din colectiv, apar liderii informali care pot avea o influenţă negativă, uneori, asupra celorlalţi membri ai 

grupului, de aceea este important ca noi să cunoaştem calităţile prin care se impun şi dacă influenţele  

prin care se impun sunt convergente sau divergente. Grupul şcolar are un anumit grad de coeziune ce 

exprimă gradul de unitate şi de integrare a grupului, rezistenţa sa la destructurare. Sursele coeziunii 

grupului sunt: atracţia interpersonală, măsura în care membrii se simpatizează unul pe altul, climatul de 

încredere mutuală, consensul cognitiv şi afectiv al membrilor, succesul în activitatea comună şi 

satisfacţiile generate de viaţa de grup, cooperarea în cadrul activităţilor grupului, prestigiul grupului de 

apartenenţă, măsura în care grupul satisface aspiraţiile membrilor.  

Cunoaşterea colectivului de elevi vizează surprinderea acelor caracteristici prin care se defineşte ca 

un tot, ca o unitate de sine stătătoare, ca un grup social. Se poate spune că identificarea unor trăsături 

personale ne oferă posibilitatea să înţelegem mai bine semnificaţia rolurilor pe care le joacă elevii, iar 

prin intermediul acestora să pătrundem în mecanismul procesului de interacţiune, mecanism care 

declanşează şi determină caracteristicile colectivului ca un tot unitar. Cunoaşterea poate parcurge şi 

drumul invers, de la trăsăturile definitorii ale colectivului, prin intermediul comportamentelor ce rezultă 

din exercitarea rolurilor, la condiţiile interne şi particularităţile psihologice ale membrilor săi. În acest al 

doilea sens poate spune că tehnicile sociometrice asigură o cunoaştere amănunţită mai ales a structurii 

informale/afective dar şi în mod indirect a caracteristicilor de personalitate a elevilor. Fiecare colectiv 

are structura sa proprie, care se manifestă comportamental  diferit.  

În ceea ce priveşte cunoaşterea psihologica a elevilor, a tinerilor, în general, testul sociometric 

poate furniza o informaţie preţioasă atât prin confruntarea datelor selective şi perceptive obţinute în 

anchetă, cât şi prin totalizarea motivării alegerilor/respingerilor care denotă modul cum este proiectat 

în afară individul de către grupul sau de apartenenţa. Informaţia ce se colectează pe această bază, poate 
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fi utilizată în scop formativ: se comunică persoanelor în cauză opinia colectivă despre ei, evitându-se, 

bineînţeles, orice nominalizare. În cadrul unor convorbiri individuale, subiectul este făcut conştient de 

calităţile  sau defectele pe care le ignora, deşi le poseda - conform relatării grupului.  

Se scontează, în felul acesta, reducerea cotei de iluzie în percepţia propriei poziţii în grup sau se 

elimină anumite lacune perceptive, ceea ce favorizează formarea unei imagini de sine mult mai juste şi 

mai corecte faţă de propria persoană. 

Jacob Levy Moreno (născut ca Iacob Levy, n.18 mai1889, Bucureşti - d. 14 mai1974, New York) a 

fost un psihiatru austriac-american, de origine evreu născut în România, psihosociolog, teoretician şi 

pedagog însemnat, inventatorul psihodramei, al sociometriei, şi unul din fondatorii psihoterapiei de 

grup. El a stabilit în urma unor studii realizate de-a lungul timpului că la baza relaţiilor  interpersonale 

dintre două persoane se pot identifica patru tipuri de relaţii şi anume: De atracţie; de respingere; de 

indiferenţă; de ignorare. Astfel întregul demers utilizat în studiul sociometric are la bază aceste relaţii 

interpersonale. 

Indici sociometrici. Pe baza datelor brute rezultate din testul sociometric si trecute în matrice se pot 

calcula o multime de indici sociometrici. Cei mai utilizaţi indici sociometrici sunt:  

                                                                          

 indicele statusului sociometric  ISS =  1



N

primiteAlegeri

                     

unde: 

N-numărul de elevi din clasă  

Se calculează pentru a cunoaşte care este locul, poziţia ocupată de fiecare  individ în grup.    

indicele statusului preferenţial  ISP  = 1

Re





N

spingeriAlegeri

 

     (Se trec alegerile şi respingerile valorizate-vezi anexa 2) 

                                                                       

unde: 

N-numărul de elevi din clasă  

Prin această formulă se stabileşte indicele de statut preferenţial al subiecţilor. Statutele pot fi: pozitive, 

negative, zero, ceea ce indică existenţa unor subiecţi populari, acceptati, indiferenti sau izolaţi afectiv 

(marginalizaţi) în cadrul grupului (Anexa 3). 

 indicele coeziunii grupului  ICg = )1(

2




NN

reciproceAlegerilor
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       unde: 

N-numărul de elevi din clasă  

 Indicele coeziunii grupului exprima, de asemenea, calitatea relaţiilor sociometrice la nivelul grupului; cu 

cât valoarea indicelui este mai mare, cu atât grupul este mai coeziv.                                                         

Bibliografie 

The Essential Moreno; Publicat Springer Publishing Company; Limba originală: engleză 

Traducere de: Ioana Maria Novac, Anul apariţiei: 2009 

 

 

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 
Prof. înv. Nan Melania - Şcoala Gimnazială Nr.3 Lupeni 

 

 Fiecare manager trebuie să dezvolte şi să promoveze o politică bazată pe un sistem de comunicare 

care să-i permită ajustarea permanentă a structurii şi a procesului organizaţional la condiţiile în continuă 

schimbare. De asemenea, prin rolul său de negociator, de promotor al politicii organizaţionale şi 

transmiţător al acestei politici managerul trebuie să-şi formeze şi să întreţină o reţea de contacte cu 

partenerii organizaţiei, în realizarea politicii externe şi, în acelaşi timp, o reţea de informaţii deosebit de 

utilă în realizarea politicii interne. Ca urmare, managementul modern acordă un rol deosebit de 

important comunicării, pe care o consideră o componentă vitală a sistemului managerial al oricărei 

organizaţii, fie aparţinând managementului privat, fie aparţinând managementului public. 

Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului, ea reprezintăo componenta 

majoră fundamentală a acestuia. 

Dupa anii 1970, odata cu apariţia managementului de performanţă, managerul devine şi 

întreprinzător pe lângă administrator de resurse şi lider. Datorită diferenţierii atribuţiilor sale şi a 

complexităţii acestora, comunicarea managerială devine o adevarată forţă, ocupă un loc central în 

activitatea oricărui manager. 

Comunicarea managerială ( apud Rodica Candea ) reprezintă o forma a comunicării interumane, un 

instrument de conducere cu ajutorul căruia managerul îţi poate exercita atribuţiile specifice : previziune, 

antrenare, organizare, coordonare, control, evaluare. Fiind parte a procesului de conducere prin care 

managerul îi înţelege pe subordonaţi, făcându-se înteles de aceştia, comunicarea managerială este 

orientată nu numai spre transmiterea mesajelor, ci şi spre schimbarea mentalităţilor şi adaptarea 

psihologică a angajaţilor la obiectivele organizaţiei. 
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Comunicarea managerială reprezintă un auxiliar al conducerii care pune în circulaţie informaţii 

despre rezultatul deciziilor, făcând astfel posibilă punerea de acord a execuţiei cu obiectivele şi a 

rezultatelor cu planificarea. 

Importanţa acordată comunicării în organizaţii se datorează şi caracterului complex pe care procesul 

de comunicare îl are la nivel managerial. Astfel, în orice cadru organizaţional există numeroase reţele de 

comunicare respectiv grupaje de canale de comunicaţii regăsite în configuraţii specifice care alcătuiesc 

sistemul de comunicaţii. 

Mintzberg consideră că managerii îndeplinesc trei categorii de roluri : interpersonal, informaţional 

şi decizional. Dintre acestea, rolurile informaţionale, adică de monitor, difuzor şi purtător de cuvânt sunt 

cele care definesc comunicarea, dar circuitul informaţional poate fi identificat şi în celelalte roluri. 

Comunicarea înseamnă aproape totul în management atât timp cât de calitatea comunicării depinde 

înţelegerea problemelor cu care se confruntă orice angajat, durabilitatea relaţiilor dintre aceştia, 

capacitatea managerului de a-şi motiva şi a-şi conduce subordonaţii dar şi raporturile cu mediul extern 

organizaţiei din care sunt preluate informaţii deosebit de utile pentru funcţionarea acesteia. 

De fapt, în management, problema comunicării este problema circulaţiei ideilor şi soluţiilor 

destinate realizării obiectivelor organizaţiei, atât prin canale deschise în organizaţie, cât şi prin cele 

exterioare. 

        Una din componentele importante ale activităţii de conducere o reprezintă schimbul de informaţii 

şi mesaje realizat între şeful organizaţiei şi subalterni, precum şi între aceştia din urmă. 

Angajatul competent nu comunică la întâmplare sau după bunul plac, ci conform unei anumite strategii, 

atât ceea ce priveşte actul de comunicare în sine, cat ş strategia existentă la nivelul organizaţiei, strategie 

care are rolul de a crea o imagine pozitivă asupra acesteia. Managerul controlează în ce masura au fost 

realizate deciziile sale numai daca poate comunica cu cei care le execută. Numai aşa executanţii pot 

cunoaşte ce au de făcut când trebuie facut, ce trebuie făcut şi pot face cunoscute sugestiile şi problemele 

lor. 

La nivelul organizaţiilor din România, in special la nivelul celor din sectorul public, comunicarea se 

realizează deficitar datorită birocratizarii excesive care face ca de multe ori o informaţie sa parcurgă o 

mulţime de nivele ierarhice pentru a ajunge la destinatar. Deseori, managerii de la nivelele superioare 

sunt lipsiţi de informaţii reale fiind suprasaturaţi de rapoarte interminabile care nu spun nimic. O 

comunicare eficientă ar avea în vedere tocmai evitarea unor asemenea situaţii prin renunţarea la fel de 

fel de modalităţi inutile şi costisitoare care îngreunează luarea deciziilor şi soluţionarea problemelor. 

Uneori comunicarea este deficitar realizată datorită unui sistem de comunicatii rigid. 
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PARTICULARITATI ALE ELEVULUI CU DEFICIENTE MENTALE SI INTEGRAREA 
SA IN INVATAMANTUL DE MASA 

Prof. Niculescu Oana Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petrosani 

 

 

Scopul educaţiei este integrarea.  

 Sarcina şcolii este de a crea acest mediu în care copilul să-şi diferenţieze trăirile şi să se structureze 

ca personalitate, deoarece este incontestabil că nu poate rămâne acasă. Acesti copii integraţi în 

învăţământul de masă vor fi antrenaţi şi stimulaţi de un mediu competiţional favorabil dezvoltării şi 

recuperării lor.  

Autoritatile trebuie sa recunoasca si sa aplice principiul sanselor egale la educatie primara, 

secundara si tertiara  a copiilor cu deficient mintala. Se tinde spre implementarea unui system integrat 

de educatie, sau a unui system mixt, (integrat/ segregate) in care copilul sa treaca de la o forma de 

invatamant la alta in functie de situatia sa.Scoala, prin contributia pe care o are asupra formarii copilului 

deficient mintal, este un mediu important de socializare, dar si de corectare a imaginii pe care opinia 

publica o are asupra lui. 

Formele de integrare a copilului cu deficient mintala in sistemul scolar de masa pot fi urmatoarele: 

clase differentiate, integrate in structura scolii obisnuite, grupuri de cate doi, trei copii deficient inclusi 

in clasele obisnuite, integrarea individuala a acestor copii in clase obisnuite. 

In scoala, copilul cu deficient apartine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinati, el incalcand 

deseori regulamentul regulamentul scolar si normele social morale, fiind mereu sanctionat, ceea ce il 

poate face sa se simta respins, marginalizat sis a intre in contact cu alte grupuri marginalizate, 

subculturale. 

 Strategii de activizare a potenţialului de învăţare 

Activizarea instruirii reprezintă o cerinţă fundamentală a procesului de învăţământ, o necesitate 

impusă de noile orintări teoretice şi practice ale unei instrucţii moderne eficiente. Activizarea instruirii 

asigură fundamentul psihologic al educaţiei moderne care proiectează saltul de la “învăţământul 

intuitiv”, bazat pe imitaţie şi rutină, în care elevul este participant activ, la “învăţământul activ” care 

stimulează operaţialitatea gândirii elevului, participarea efectivă a acestuia la procesul de dobândire a 

deprinderilor, strategiilor, cunoştinţelor proiectate la nivelul planurilor de învăţământ, al programelor şi 

al manualelor şcolare.Intervenţia pentru sprijinirea elevilor cu cerinţe educative speciale (CES) poate fi 

educaţională (asistenţă educaţională), psihologică (depistată şi derulată de psihologul şcolii), socială 
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(identificată şi supervizată de asistentul social în colaborare cu dirigintele şi direcţiunea şcolii), consiliere 

şi orientare (realizată de psihopedagogul şcolii sauconsilierul şcolar), logopedică (depistată şi 

implementată de logopedul şcolii). Toate aceste tipuri de intervenţie sunt implementate în mediul 

educaţional de către personal specializat în asemenea intervenţii şi nu presupun, în mod obligatoriu, un 

decalaj între nivelul de cunoştinţe al elevului şi obiectivele instruirii şi, chiar dacă există un decalaj acesta 

este minimum şi nu creează cerinţe educative speciale pentru elevul respectiv. În momentul în care 

decalajul se măreşte, acesta poate afecta adaptarea la program, la sarcinile educative şi integrarea în 

comunitate iar, în acest caz, putem vorbi de cerinţe educative speciale ce necesită o intervenţie 

personalizată.Intervenţia personalizată presupune două aspecte diferite ce pot veni în sprijinul elevului: 

activitatea diferenţiată şi tratarea personalizată. Dintre concepţiile actuale privind potenţialul 

intelectual, prezentăm Teoria inteligenţei de succes (R. Sternberg) şi Teoria inteligenţelor multiple (H. 

Gardner). 

Sternberg defineşte “inteligenţa de succes” ca fiind “abilitatea unei persoane de a obţine succesul 

în viaţă prin raportare la standardele personale, în cadrul unui context socio-cultural” (Paloş, R., 2007, p. 

66). Prin urmare, a avea o inteligenţă de succes înseamnă a avea abilitatea de a te adapta, de a te modela 

şi de a selecta acele contexte/situaţii care să-ţi ofere posibilitatea de a-ţi atinge scopurile. Acest lucru nu 

e posibil fără capacitatea de a-ţi identifica punctele tari şi slabe, fără a găsi soluţii pentru a le valorifica, 

a le compensa sau corecta acolo unde este cazul (Sternberg şi Kaufman, 1998 apud Paloş, R., 2007). 

Howard Gardner propune   o altă abordare asupra inteligenţei, revoluţionând concepţia tradiţională 

despre inteligenţă. Teoria sa a luat naştere la sfârşitul anilor ’70 când o echipă de cercetători de la 

Universitatea din Harvard, din care facea parte şi Gardner, a realizat un studiu amplu asupra cogniţiei 

umane pornind de la ideea că rezultatele excelente din şcoală nu oferă întotdeauna cheia succesului 

pentru toţi copiii despre care se spune că sunt talentaţi. Savanţi, muzicieni celebri, campioni la şah şi 

mulţi alţii au avut dificultăţi în şcoală, dar la maturitate au reuşit să ajungă în vârful unei piramide a 

cunoaşterii la care poate rofesorii şi colegii lor nici nu visau. Capacitatea cognitivă a omului este descrisă 

printr-un ansamblu de abilităţi, deprinderi mintale, numite „inteligenţe”, pe care le grupează în opt 

categorii, completate de D. Goleman şi alţii cu încă una: inteligenţa lingvistică, , logico-matematică, 

muzicală, spaţială, corporal-chinestezică, interpersonală, intrapersonală, naturalistă, existenţială. 
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE ACCES PENTRU ELEVII CU CES 
Prof. Obogeanu Gheorghița – Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

Noile tehnologii au influenţat activităţile din instituţiile de învăţământ, inclusiv în domniul educaţiei 

şi incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi. Apariția unor adaptări destinate utilizatorilor cu nevoi 

speciale s-a dezvoltat foarte mult, fiind cunoscute sub denumirea de „tehnologii de acces”.   

Tehnologiile de acces se caracterizează prin:   

facilitează persoanei cu deficienţă de vedere accesul la informaţia la care anterior nu avea acces 

independent;   

permite formarea de noi abilităţi de natură să faciliteze integrarea socială şi profesională;  

permite efectuarea de sarcini, relativ independent  

oferă suport în activităţile educaţionale şi în interacţiunile sociale.  

Tehnologiile de acces destinate persoanelor cu deficienţe de vedere sunt:  

cititoarele de ecran - redă vocal şi/sau Braille întreaga informaţie de pe ecranul computerului, permite 

citirea continuă a unui document sau a meniurilor din cadrul aplicaţiilor software, a ferestrelor de dialog, 

a mesajelor. Utilizatorul nu se foloseşte de mouse, ci numai de tastatură 

magnificatorul de ecran  - este un software care poate mări informaţia afişată, de până la 36 de ori. 

Afișarea informației mărite se poate face pe tot ecranul sau pe jumătate de ecran. 

aplicaţiile de recunoaştere a textului - permit recunoaşterea optică a caracterelor şi astfel persoanele cu 

deficienţe vizuale își pot scana singure o carte tipărită şi să o transforme în format electronic, pentru a 

putea fi lecturat prin intermediul unui cititor de ecran 

echipamentele Braille . Imprimantele Braille permit tipărirea, textelor şi graficelor simple, din format 

electronic în format Braille. Afişajul Braille este un dispozitiv tactil aşezat lângă o tastatură de computer 

și facilitează lecturarea informaţiilor afişate. 

echipamentele de producere a imaginilor tactile 

echipamentele digitale de orientare şi mobilitate 

cărţi accesibile în format digital   

 Prin intermediul calculatorului şi al materialelor adaptate se facilitează accesul la  informaţiile de 

care nevăzătorul are nevoie. 

Transformarea materialelor didactice într-un format accesibil elevilor cu cecitate le permite 

acestora accesul la texte şi grafice. Persoana cu deficienţe de vedere poate lectura o carte audio, în 
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funcţie de  utilizarea/neutilizarea unui echipament sau aplicaţie are mai multe cauze, care se datorează 

lipsei interesului persoanei de a utiliza respectiva tehnologie, din cauza diverselor erori, utilizare greoaie, 

lipsa controlului asupra aplicaţiei, imposibilitatea de a efectua ajustări etc.  

Concluziile au scos în evidenţă faptul că, în general, calculatorul ocupă un loc esenţial în activităţile 

de informare şi comunicare ale persoanelor cu deficienţe de vedere, în special pentru comunicare (poştă 

electronică, mesagerie instant),  informare şi documentare.  

Orientări educaţionale şi profesionale privind interacţiunea dintre persoanele cu deficienţe de 

vedere şi tehnologiile de acces   

La fel ca în educaţie, TIC a permis dezvoltarea de noi domenii de activitate, cât şi aprofundarea unor 

domenii deja existente, dar în care nu se putea analiza mai mult. În ceea ce priveşte problematica 

persoanelor cu deficienţe vizuale, computerul dotat cu TA specifice a determinat noi orientări în 

formarea educaţională, respectiv profesională, valorificarea şi dezvoltarea unor pre-rechizite anterioare, 

de exemplu în muzică, matematică. Acest demers de re-orientare către domenii de activitate moderne 

a sporit şansele de integrare socială şi a redus riscul unei segregării sociale. Se pot identifica posturi de 

muncă ce anterior apariţiei TA erau aproape inaccesibile sau chiar imposibile nevăzătorilor (Pădure, 

2008b).   

Pentru ca o persoană cu deficienţe vizuale să poată să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu, mediul 

în care activează trebuie să fie informatizat, accesibil şi, categoric, nevăzătorul trebuie să deţină 

cunoştinţe şi competenţe pentru acel post.   

Sistemul de învăţământ, special şi integrat, este obligat să faciliteze şi să promoveze utilizarea TA, 

nu numai în situaţii recreative, informale, ci şi în acele situaţii formale, oficiale, prin facilitarea asimilării 

de cunoştinţe şi formarea de competenţe. Competenţele formate trebuie să fie la acelaşi nivel cu al 

persoanelor fără deficienţe, iar sarcinile de lucru trebuie realizate întrun ritm şi la un nivel aproape 

identic.   

În evaluarea nivelului de performanţă al unui nevăzător în sarcinile sale de lucru la servicii, trebuie 

avute în vedere limitările impuse de deficienţă, dar şi de gradul de accesibilitate al postului de muncă.  

TA a eliminat dependenţa faţă de un însoţitor, care avea rol de a facilita accesul la informaţie 

persoanei cu deficienţe vizuale, ducând la independenţă, autonomie. TA au făcut trecerea de punct şi 

volum imens, la tastatură şi bytes.   

Printre noile orientări profesionale ale persoanelor cu deficienţe vizuale enumerăm:   

profesia de avocat – în condiţiile în care încheierile de şedinţă sunt transpuse în format electronic, iar un 

asistent transcrie documentele scrise de mână;  
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analist programator – aplicaţiile care trebuie utilizate nu necesită grafică complexă, iar limbajul de 

programare utilizat este unul accesibil;   

referent ştiinţific - realizarea de rezumate la cărţi, din domenii diverse, dar care să nu cuprindă elemente 

de grafică sau formule, greu de accesibilizat;   

secretar / traducător – traducerea de materiale, redactarea de scrisori, gestionarea fluxului 

informaţional din cadrul firmei, efectuarea şi verificarea planificărilor trimestriale, preluarea apelurilor 

telefonice şi redirijarea lor pe departamente, conceperea de materiale informative pentru uzul intern al 

companiei;  

ziarist / analist politic;  

consultat în TA – transcrierea materialelor din format tipărit în format Braille, caractere mărite, format 

audio (cu ajutorul aplicaţiilor de transformare a textelor din format electronic text în format audio), 

consultanţă în achiziţionarea şi instalarea echipamentelor speciale, accesibilizarea materialelor 

inaccesibile de la diverse firme şi transpunerea acestora într-un format accesibil;   

operator de telefonie -  preluarea de reclamaţii, cereri ale clienţilor, oferă informaţii despre contracte, 

taxe, programele de lucru ale filialelor sau firmelor partenere, efectuează comenzi şi poate menţine 

legătura cu clienţii fideli ai companiei, oferindu-le oferte speciale;    

Un alt domeniu educaţional şi profesional la care TA au permis accesul îl reprezintă muzica. 

Participarea la cursuri de canto sau însuşirea utilizării unui instrument muzical (exemplu: pian, vioară, 

chitară) este condiţionată de vizualizarea partiturilor. Acestea pot fi scanate şi, cu ajutorul unui program 

de recunoaştere de text, specializat în descifrarea notelor muzicale. Partiturile pot fi transpuse în format 

electronic, iar apoi lecturate şi învăţate prin intermediul unui editor specializat sau tipărite la o 

imprimantă Braille. Limbajul folosit este tot cel Braille, semnele muzicale sunt transpuse în diverse 

combinaţii ale grupului fundamental. Parcurgerea în Braille a partiturilor muzicale solicită urmarea unui 

program special de instruire pentru înţelegerea şi învăţarea semnelor muzicale specifice limbajului  

Braille.   

Concluzii  

TA reprezintă un punct important în dobândirea independenţei în procesul educaţional şi de 

formare profesională a persoanei cu deficienţe vizuale. Prin demersul pe care l-am întreprins, am urmărit 

să subliniem nivelul de interacţiune al utilizatorului cu deficienţe de vedere cu TA, axându-ne pe 

particularităţi individuale ale persoanelor cu deficienţe de vedere şi pe problematica situaţiilor apărute.  
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BENEFICIILE UTILIZĂRII CALCULATORULUI ȘI A MANUALELOR DIGITALE LA 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Prof. Paraschiv Camelia-Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida”Petroșani 

 

Utilizarea instrumentelor informatice în domeniul educaţiei a devenit în ultima vreme o practică 

uzuală şi acoperă exigenţe foarte diferite, cu metode la fel de diferite: variază de la instruirea în scopul 

utilizării acestora, (operare), până la cursuri de nivel înalt, de la educaţia copiilor preşcolari la cea a 

adulţilor, etc. 

 Utilizarea calculatorului în context şcolar înseamnă că - printre multele modalităţi posibile de 

utilizare - numai unele sunt adecvate.  

Existenţa conexiunilor la Internet deschide larg porţile de pregătire şi perfecţionare în orice domeniu, 

pentru orice nivel şi la orice vârstă. Învăţarea cu ajutorul Internetului se  

constituie ca o alternativă educaţională atractivă. 

Accesând internetul, pătrundem, de fapt, într-o bază de date gigantică, o reţea care se întinde la 

nivelul întregii lumi, oferind informaţii şi servicii de toate tipurile tuturor celor care au un calculator 

conectat. 

Ca orice lucru, folosirea calculatorului are atât avantaje cât şi dezavantaje. Avantajul pe care ni-l oferă 

calculatorul este rapiditatea cu care se pot scrie informaţiile, posibilitatea transmiterii pe cale electronică 

într-un alt calculator sau altă localitate, posibilitatea aflării unor informaţii legate despre orice subiect prin 

intermediul internetului. Dezavantajul este că transmiterea undelor electronice pot fi toxice pentru 

organism dacă este folosit o perioadă foarte îndelungată de timp şi fără întrerupere. Folosirea excesivă a 

internetului poate provoca diferite afecțiuni: slăbirea vederii, depresie, agresivitate.  
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Există şi pericolul de a cădea în capcana unor așaziși “prieteni” care pot profita de naivitatea copiilor. 

Riscurile sunt următoarele: cumpărarea online a unor produse fără știrea părinților, divulgarea datelor 

personale către persoane răuvoitoare, riscul de a fi supuși unor abuzuri verbale sau fizice.  

Manualul digital – ebook-ul – este una dintre cele mai revoluţionare descoperiri ale umanităţii din punctul 

de vedere al impactului social. În anul 1971 apare primul e-book din lume – Declaraţia de Independenţă 

a Statelor Unite. În 1985 se lansează primul CD-ROM, printre titlurile incluse pe el, Jurassic Park 

(Michael Chrichton) şi Virtual Light (William Gibson). În 1988: se nasc primele e-readere dedicate: 

SoftBook şi Rocket Ebook. 

Folosirea manualelor digitale este la începuturile exploatării în România și are la bază învăţarea cu 

ajutorul calculatorului. Printre avantajele pe care le subliniază cei care  

susţin introducerea manualelor digitale se numără constant: elevii nu vor mai fi nevoiţi să îşi burduşească 

ghiozdanele cu cărţi care le pot afecta sănătatea; generaţiile tinere şi  

foarte tinere sunt extrem de atrase de noile tehnologii; într-un manual digital informaţia poate fi updatată, 

revizuită mult mai uşor decât în cazul unui manual fizic, ceea ce creşte eficienţa procesului de învăţare, 

în plus, a învăţa, mai spun susţinătorii digitalizării, devine un lucru plăcut, manualul digital permiţând un 

grad foarte ridicat de interactivitate cu elevul şi dezvoltându-i creativitatea; folosirea manualului digital 

şi renunţarea la tăierea de păduri pentru obţinerea hârtiei creşte gradul de protejare a mediului. Educaţia 

cu ajutorul calculatorului este mult mai eficientă decât modalitatea clasică de predare. Permite 

profesorului personalizarea cursurilor, ora de curs este mai puțin stresantă, copiii sunt  

atrași mai mult de materialele de tip audio si video. Oponenţii manualelor digitale văd, însă, în acestea un 

real pericol pentru sănătatea tinerelor generaţii. Cel puţin patru contraargumente la digitalizarea 

învăţământului sunt susţinute de aceştia: manualele digitale pot fi accesate doar pe calculator sau tabletă, 

care, din cauza preţului ridicat, nu sunt accesibile tuturor elevilor, acest lucru conducând la diferenţe 

nedrepte între şcoli din punct de vedere al tehnologiilor; studiile arată că utilizarea intensă a acestor 

instrumente informatice afectează sănătatea copiilor; tabletele (calculatoarele) distrag atenţia elevilor 

care, în loc să înveţe, pot fi atraşi de jocuri, e-mail, Facebook etc.; sunt mulţi profesori care nu ştiu 

să utilizeze noile tehnologii şi formarea acestora ar necesita costuri  

mari, care s-ar adăuga celor necesare achiziţionării de tablete, softuri de manuale, creării de infrastructură 

wi-fi etc.; studiile arată că persoanele care citesc un text în format hârtie  

înţeleg şi învaţă mai bine decât persoanele care citesc un text digital. Efectele toxice pe care le va avea pe 

termen lung asupra viitoarelor generaţii se vor vedea abia când aceşti copii vor ieşi de pe băncile şcolii, şi 

atunci va fi prea târziu. 
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ROLUL FAMILIEI ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI 
                                                  Prof. Rodica Pascal - Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 

 

Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie prin mijloace specifice la 

formarea personalităţii copilului. 

Familia este prima şcoală a copilului. Ea este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale 

copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân, uneori, 

întipărite pentru toată viaţa în profilul moral - spiritual al acestuia.  

Familia ocupă un loc aparte în sistemul instituţional al educaţiei. Acţiunea ei pe întreaga perioadă a 

dezvoltării include şi toate laturile formării personalităţii. Ea reprezintă unul din mediile de socializare şi 

educare din cele mai complete datorită posibilităţilor ce le are de a-l introduce pe copil în cele mai 

variabile situaţii şi de a acţiona asupra lui prin cele mai complexe şi fireşti mijloace.  

Familia oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l încojoară, primele norme şi reguli de 

conduită, dar şi climatul socioafectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. M. Golu spunea că « Pecetea 

pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului spiritual - moral al personalităţii propriilor copii se 

menţine toată viaţa. » 

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta fie direct - prin 

acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect - prin modele de conduită oferite de către membrii 

familiei, precum şi prin climatul psihosocial existent în familie. Modelele de conduită oferite de părinţi - 

pe care copiii le preiau prin imitaţie şi învăţare - precum şi climatul socioafectiv în care se exercită 

influenţele educaţionale ("cei şapte ani de acasă") constituie primul model social cu o influenţă 

hotărâtoare asupra copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi 

relaţionare în raport cu diferite norme şi valori sociale. Este recunoscut faptul că strategiile educative la 

care se face apel în familie, mai mult sau mai puţin conştientizate, determină în mare masură dezvoltarea 

personalităţii, precum şi rezultatele şcolare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral. 

Copiii trebuie educaţi în aşa fel încât să realizeze că libertatea individuală nu se poate realiza decât 

în cadrul libertăţii colective, generale, că munca şi respectul faţă de ceilalţi constituie o obligaţie 

fundamentală a fiecărui cetăţean. 

Părinţii trebuie să vegheze copiii lor pentru a căpăta un ansamblu de trăsături morale ţi intelectuale 

necesare formării unei personalităţi superioare. Educarea lor trebuie să fie dirijată spre obţinerea 

modificărilor de caracter favorabile unei comportări superioare individuale şi sociale. De aceea părinţii 
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trebuie să lupte pentru ca orizontul moral şi intelectual al copilului să fie în continuă lărgire. Formarea 

personalităţii la copil este dependentă de inteligenţa lui, de gusturile şi elanurile lui, de instructajul primit 

anterior. Părintele care este preocupat de obligaţia  pe care o are faţă de copilul lui, trebuie să îi dea pe 

lângă educaţia mentală şi una morală. Educaţia morală trebuie să urmărească obiectivul de a forma la 

copil un fel de a fi care să-i dea o tărie sufletească, care să-l împingă la o comportare onorabilă în familie, 

la scoală şi în colectivul de prieteni în mijlocul căruia trăieşte. Această comportare morală se poate 

eticheta cu denumirea de conştiinţă socială superioară. Formarea conştiinţei morale naşte sentimentul 

datoriei, sentimentul de cinste şi coeziune între membrii familiei.  

Familia, oricâte merite şi preocupări valoroase ar avea în legătură cu educaţia copiilor, nu va obţine 

rezultate pozitive decât în condiţiile în care acţionează împreună cu şcoala. Procesul de colaborare se 

impune - amândoi factorii acţionează asupra aceloraşi persoane, urmăresc realizarea aceluiaşi obiectiv 

(evident cu mijloace specifice) şi deci, orice neconcordanţă, orice divergenţă, pot determina deficienţe 

în procesul dezvoltării tinerei generaţii.  

Aceasta realitate a căpătat caracter de lege, o prevedere în acest sens fiind inclusă în Legea educaţiei 

şi învăţământului : "Şcoala conlucrează cu familia în educarea copiilor şi tineretului în pregătirea lor 

pentru muncă şi viaţă, iar rolul conducător în această acţiune de colaborare revine şcolii ca factor 

instituţionalizat specializat în munca instructiv - educativă. 
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ - UN LOC UNDE SE POATE PRACTICA EDUCAȚIA 
EUROPEANĂ 

                    Prof. Pato Bianca - Colegiul Tehnic,,Dimitrie Leonida” Petroșani    

                                                                                        

  

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

europene.Pornind de la o cugetare  care aratǎ cǎ ,,munca profesorului 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 școlarului. 

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 inpus de necesitatea alinierii la 

standardele Uniunii Europene. 

Produsele viitorului vor încorpora o intensǎ componentǎ intelectualǎ,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  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 excepționale 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 
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înveţe sǎ-şi amelioreze prin forţe proprii condiţile de viaţǎ,sǎ-şi proiecteze viitorul cu luciditate şi 

îndrǎznealǎ. 

Ţinǎnd cond de faptul cǎ educaţia e recunoscutǎ prin Constituţie ca prioritate naţionalǎ şi,luând 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 realizǎrii societǎţii în România; 

                -asigurarea pregǎtirii resurselor umane prin învǎţǎmântul preuniversitar şi prin  

 învǎţarea permanentǎ; 

                -dezvoltarea personalǎ a elevilor din perspectiva învǎţǎrii permanente; 

                -dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participǎrii cetǎţenilor la programele de dezvoltare 

economicǎ şi socialǎ a 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 adulților şi învǎţarea 

permanentǎ,coordonarea instituţionalǎ şi 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 sociali,centre de inovare şi dezvoltare); 

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

pe proiecte nesemnificative,dezacordurile metodologice şi dependenţa excesivǎ de resursele externe. 

Pentru integrarea europeanǎ a învǎţǎmântului românesc,educaţia necesitǎ schimbǎri calitative,în 

conceperea şi desfǎşurarea ei,astfel încât sǎ se asigure întrepǎtrunderea instrucţiei şcolare (universitare) 



147 

 

cu instrucţia postşcolarǎ (postuniversitarǎ),aceasta a doua fiind strâns legatǎ de 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. 

Școala este o societate, un loc în care 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.         
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ROLUL COMUNICĂRII ÎN CALITATEA ACTULUI DIDACTIC 
                                      prof. Florentina Petrescu - Colegiul Economic “Hermes” Petroşani 

 

Calitatea  actului didactic depinde semnificativ de calitatea proceselor comunicative ce se stabilesc 

într-o sală de clasă între profesor şi elevi. 

Vorbirea persuasivă este o formă complexă de comunicare ce presupune înţelegerea şi folosirea cu 

abilitate a laturii emoţionale a comunicării, adesea fiind definită drept arta de a te adresa cuiva cu 
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convingere. Emoţiile profesorului pot fi pozitive, de entuziasm, bucurie, satisfacţie, pentru oportunitatea 

de a fi ascultat de mai mulţi şi de a-i convinge în legatură cu ceva, sau negative, de anxietate, frică, 

nervozitate. 

Se ştie că a convinge nu-i uşor şi că acest efect se obţine cu o anumită cheltuială de efort. Unii  

oameni deţin în mod natural o mare forţă persuasivă, iar alţii o câştigă mai greu sau aproape deloc. 

Nevoia de persuasiune este stringentă în şcoală, iar impactul persuasiv decisiv este produs de 

personalitatea profesorului care urmează să  atragă atenţia asupra sa sub raportul a trei dimensiuni: 

competenţă (ceea ce ştie şi face); 

caracter (să ceară ceea ce el însuşi face); 

charismă. 

Ultima dimensiune, greu de surprins în aspecte observabile pare, totuşi, să se manifeste prin sinteza 

primelor două dimensiuni, obiectivate prin intermediul câtorva caracteristici de genul: “Fii deschis!” “Fii 

empatic!” “Fii suportiv!” “Fii pozitiv!” “Fii egal!” 

În oricare din aceste modalităţi de relaţionare este implicată o logică a argumentării care întăreşte 

forţa actului persuasiv şi care se exercită natural, prin utilizarea cu cea mai mare frecvenţă a analogiilor 

şi a raţionamentului de tip cauzal. Este firesc ca obiectul interacţiunii şcolare să penduleze profesional 

între cognitivismul practic şi comportamentul convingător, charismatic. Pentru operaţionalizarea 

comportamentului comunicativ al profesorului se pot face recomandări de genul: 

să se acorde atenţie specială pregătirii temei de abordat prin adecvarea  modalităţilor  de  exprimare  la 

particularităţile clasei; 

să se stabilească ideile de bază şi modul de a le susţine cu materiale  de sprijin  atunci când e posibil şi 

necesar; 

 să  se  asigure  susţinerea ideilor de bază prin întrebări strategice adresate elevilor; 

 să  se  urmărească  două, trei sau sau cel mult patru idei de bază; 

în trecerea de la o idee la alta, să se observe reacţiile  elevilor care vor fi orientate către scopurile 

urmărite; 

să  se  realizeze  sinteze  interne  ale discursului pentru  a  aminti,  în  acest  fel,  elevilor ceea ce tocmai 

a fost exprimat şi   modul    cum  cele  prezentate se leagă de ideea următoare; 

încă  din  primele  momente  ale  interacţiunii să  se  câştige atenţia  şi  interesul elevilor, altfel spus, să 

se  realizeze ceea ce  se  numeşte  o ,,comuniune fatică" ("Phatic communion", Joseph A. DeVitto,1988, 

pg.88-89)  adică  o încălzire şi o relaxare a atmosferei; 
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înainte  de  abordarea  temei,  elevii  să fie avertizaţi asupra scopurilor şi obiectivelor urmărite, (eventual 

într-o formă operaţionalizată); 

să se sintetizeze ideile de bază prin concluzii (atunci când concluziile  pot  fi  raportate la obiective) şi să 

se sublinieze importanţa temei sau a ideilor susţinute; 

în prezentarea ideilor să fie folosite seturi de simboluri şi aspecte vizuale care să favorizeze procesele de 

prelucrare a informaţiei de către elevi mai mult decât cuvintele; 

în discursul verbal să se aibă în vedere următoarele exigenţe: 

claritate - ceea ce înseamnă a fi economic,  a folosi termeni scurţi, familiari, cu mare frecvenţă; 

vivacitate - ceea ce presupune utilizarea verbelor active, puternice, imagistice şi unele figuri de stil; 

adecvare - să se vorbească la un nivel care să îmbine aspectele formale cu cele informale; să se evite 

termenii excesiv de ermetici; să se evite vulgarismele şi expresiile ofensive; 

adresativitate - să se folosească pronumele personale, întrebări clar direcţionate către elevi; 

forţă - să se evite clişeele; să se varieze şi să se dozeze gradul de dificultate al informaţiei;  

volumul vocii trebuie adaptat pe baza distanţei dintre profesor şi interlocutori, funcţie de sursele de 

zgomot din ambianţă, de acustica încăperii, de nevoia de a sublinia anumite idei; 

să se evite a se vorbi prea repede sau prea lent, monoton, în ritmuri care să distragă atenţia ascultătorului 

şi care să favorizeze căderea în capcana gândurilor proprii; 

să se modifice intensitatea vocii în funcţie de înţelesurile care se doresc a fi transmise;  

să se evite nazalizarea excesivă a vocii, răguşeala care atrag atenţia asupra caracteristicilor vocii şi distrag 

interesul dinspre ceea ce se comunică; 

atunci când e nevoie şi posibil, să se creeze pauze între părţile expunerii pentru a lăsa elevilor timp sau 

pentru a sublinia importanţa unei  idei  semnificative; 

în timpul expunerii să se menţină  un contact  vizual  viu  şi permanent cu întreg auditoriul; expresiile 

faciale să releve sentimentele, să se adopte o gestică  naturală;  

distanţa faţă de ascultători să inducă  o  stare  confortabilă acestora; să se evite statul tot timpul la 

catedră, cu atât mai mult pe o estradă. 

 Prin respectarea unor recomandări de genul celor expuse, profesorul reuşeşte să stabilească cu 

elevii o relaţie care nu riscă să cadă în niciuna dintre extreme: excesul de autoritate sau de familiaritate, 

oricare dintre ele fiind la fel de periculoasă. De profesor depinde instaurarea unui  climat  ce  inspiră  

credibilitate  şi care are ca efect creşterea impactului pe care îl produce asupra elevilor.  
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FINALITĂȚILE EDUCAȚIEI ÎN CONTEXT EUROPEAN 
Prof. Popa Mirela Elena – Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Petroşani 

 

Finalitățile educației reprezintă orientările asumate la nivel de politică a educației în vederea realizării 

activității de formare-devoltare a personalității elevului conform anumitor valori vizate în proiectarea 

procesului de învățământ. 

Finalitățile circumscriu modelul de personalitate pe care educația urmează să-l formeze. Ele se 

diferențiează și integrează într-un tot unitar în funcție de cerințele sociale și descifrarea macanismului 

psihologic al învățării umane. Finalitățile acțiunii educaționale îmbracă forma idealului educațional, 

scopurilor și obiectivelor educaționaele. Ele se constituie într-un sistem cu o funcționalitate internă bine 

conturată, conferindu-i acest rol director și reglator propriu, orcărei acțiunii educaționale.  

Finalitățile reprezintă direcțiile, orientările strategice ale funcționarii învățământului, într-o anumită 

perioadă istorică, a dezvoltarii social-economice și culturale a unei societăți. 

Idealul educației nu este un model standard, impus o dată pentru totdeauna, ci un model dinamic ce 

permite redimensionări în funcție de câmpul de posibilități în care are loc educația.  

Astfel, idealul educațional ar trebui să se caracterizeze prin trei dimensiuni: 

• Dimensiunea socială 

• Dimensiunea psihologică(să răspundă nevoilor și posibilităților indivizilor) 

• Dimensiunea pedagogică (să permită o transpunere practică în plan instructiv-educativ). 

Valoarea pedagogică a orcărui ideal educativ depinde de echilibrul pe care reușește să-l stabilească 

între realitate și posibilitate. Idealul nu este o construcție arbitrară, originile sale se află în realitatea socială, 

psihologică și pedagogică, iar pe masura cunoașterii și perfecționării acestora, idealul se îmbogățește cu noi 

elemente. 

Idealul educațional este categoria de generalitate maximal ce surprinde tipul de personalitate, 

proiectul devenirii umane la un moment dat, într-o societate dată. 
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Un ideal educativ nu este și nu poate fi propunerea exclusivă a sistemului educativ. Acesta este formulat 

într-o zonă de contact a educației ca atare, sistemului culturii și comunității care-și emite propriile sale 

exigențe educative. 

Idealul educativ este rezultatul unor negocieri care se instituie între sistemul pedagogic, sistemul 

culturii și macro-sistemului social. 

Modernitatea înseamnă o dezvoltare fără precedent într-o mulțime de domenii, înseamnă chiar 

progres în unele dintre acestea, însă acest lucru nu s-ar fi petrecut fără o altă mare descoperire a 

modernității – educația pentru toți, deci educația concepută ca o activitate instituționalizată, organizată 

special și globală. 

Modernitatea a făcut din educație una din principalele resurse ale dezvoltării, aceasta din urmă a servit 

adesea cu strălucire, obiectivele modernității. În sens general scopurile desemnează:  

• intenționalități ale proceselor instructiv-educative;   

• achizițiile la care elevii urmează să ajungă la finele unui proces de instruire; 

• schimbările ce urmează să se producă în conștiința și conduita individului; 

• capacitate și atitudini realizate pe intervale mari de timp. 

Obiectivul educațional este o reflectare a rezultatului învățării ce se produce în cadrul unei secvențe 

educaționale. Ele reprezintă achiziții psiho-comportamentale specifice, concrete, observabile și 

controlabile după un interval redus de timp. Obiectivele eduaționale se deduc din scopurile educației. 

Relațiile care se pot stabili între scopuri și obiective sunt dinamice și pot surprinde urmatoarele elemente: 

• obiectivele sunt indicatori în raport cu scopurile, rolul lor fiind acela de a clarifica sau preciza mai bine 

natura și importanța scopurilor urmărite; 

• scopurile nu pot fi identificate direct ci doar colerate cu obiectivele comportamentale; 

• scopurile neânsoțite de obiective rămân formulări abstracte și foarte vagi; 

• formularea scopurilor este obligatore deoarece ele dau unitate și perspective obiectivelor și evită riscul 

atomizării și dispersării acestora. 

Scopurile acâiunii-instructive pun în evidență moduri de planificare, organizare a instrucției și educației 

școlare, cu precizarea rezultatealor pe etape, cu prevederea structurilor și conținuturilor, cu indicarea 

resurselor necesare, cu evaluarea strategiilor globale optime și prevenirea nonconcordanțelor cu idealul 

sau condițiile specifice ( Joita, E., 2003, pag. 109). 

Scopul și obiectivul educațional sunt două aspecte complementare; în timp ce scopul conturează 

finalitatea în termeni generali și sintetici, obiectivul detaliează această finalitate, prescrie rezultatul acțiunii 

din perspectiva psihologică a învățării umane. 



152 

 

 Rolul obiectivelor pedagogice, valoarea acestora se exprimă în funcțiile lor specifice: 

• funcția axiologică, de comunicare a unor valori 

• funcția de anticipare a rezultatelor educației 

• funcția evaluativă. Diversele tipuri și forme de evaluare pedagogică se legitimează prin raportarea la 

obiective. 

• funcția de organizare, orientare și reglare a procesului instructiv-educativ. 

Între idealul educativ și scopurile educaționale există o stransă interdependență. Pe de o parte idealul 

determină scopurile educative, iar pe de altă parte acestea concretizează pe diverse planuri, și la diferite 

niveluri prescripțiile generale ale idealului. Dacă idealul educativ este general și unitar, scopurile ce-l 

detaliează sunt variate și multiple. Putem identifica astfel, scopul unei lecții, al unei teme, al unui exercițiu, 

al unei laturi a educației. 

Scopul și obiectivul educațional sunt două aspecte complementare; în timp ce scopul conturează 

finalitatea în termeni generali și sintetici, obiectivul detaliează această finalitate, precrie rezultatul acțiunii 

din perspectiva psihologică a învățării umane. 
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INTELIGENȚA  EMOȚIONALĂ  ÎN  DEMERSUL EDUCAȚIONAL 
Prof. Popescu Rodica Mariana, Colegiul Național de Informatică ,,Carmen Sylva" Petroșani 

 

Calitatea educaţiei este condiţionată în primul rând de competenţele profesorilor, de concepţia lor 

pedagogică, de măsura în care ei construiesc un demers educaţional centrat pe nevoile şi interesele 

elevilor. 

Competenţele emoţionale sunt „componentele” necesare pentru o proiectare corectă a demersului 

educaţional, pentru o predare de calitate, pentru optimizarea comunicării didactice, a relaţiilor 

educaţionale, pentru construirea unui climat educaţional armonios. 
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Profesorul bun nu mai poate fi considerat astăzi doar acela care posedă solide cunoştinţe de 

specialitate. Dacă ne dorim o educaţie de calitate trebuie să ne asumăm, ca obiectiv prioritar, formarea 

unor educatori competenţi, pregătiţi să exercite în spaţiul clasei multiple roluri şi reprezentând, în mod 

autentic, modele absolute pentru elevii lor. 

Formarea iniţială şi continuă trebuie să vizeze deci şi instrumentarea cadrelor didactice cu un set de 

competenţe care să le permită acestora nu numai să transmită eficient informaţiile, ci şi să 

interacţioneze optim cu elevii, să soluţioneze adecvat stările tensionale sau conflictuale din spaţiul clasei, 

să-şi gestioneze adecvat propriile emoţii, conştientizând permanent că reacţiile, comportamentele, 

atitudinile lor au un impact major asupra elevilor. 

Definind inteligenţa emoţională ca fiind „capacitatea de a recunoaşte propriile emoţii şi sentimente 

şi pe cele ale celorlalţi, de a ne motiva şi de a face un mai bun management al impulsurilor noastre 

spontane, cât şi al celor apărute în relaţiile cu ceilalţi”, Goleman identifică următoarele competenţe 

emoţionale şi sociale de bază circumscrise acesteia: conştiinţa de sine; stăpânirea de sine; motivaţia; 

empatia; sociabilitatea. 

Competenţele emoţionale sunt “ingredientele” necesare pentru o proiectare corectă a Profesorii 

cu un nivel crescut al EQ îşi “exploatează” maximal nu numai resursele cognitive, ci şi pe cele afective. Ei 

nu neglijează dimensiunea emoţională a demersurilor lor, lecţiile susţinute de aceştia fiind generatoare 

de trăiri afective pozitive, stenice. Totul, de la obiective, conţinuturi până la sarcini concrete de învăţare, 

este prezentat elevilor de aşa manieră, încât nimic nu pare o corvoadă, ci, dimpotrivă, acestea sunt 

lucruri plăcute, agreabile, în realizarea cărei se implică, animaţi fiind de o motivaţie intrinsecă. 

Pentru a-i instrumenta pe copii, pe tineri cu un set de competenţe emoţionale cu ajutorul cărora să-

şi poată optimiza comunicarea cu ei înşişi, dar şi cu ceilalţi, trebuie să învăţăm mai întâi noi, părinţi, 

profesori, educatori, în general, să respectăm şi să aplicăm următoarele principii: 

- să devenim conştienţi de sentimentele noastre şi de cele ale celor din jurul nostru; 

- să ne implicăm şi să încercăm să înţelegem punctele de vedere ale celorlalţi; 

- să ne menţinem calmul; 

- să gândim pozitiv, să ne stabilim obiective şi să urmărim atingerea lor; 

- să folosim cele mai bune aptitudini de a lucra cu oamenii în relaţiile noastre. 

Aptitudinile psihoafectiv-emoţionale sau competenţele emoţionale ale profesorilor, empatia în 

primul rând, influenţează, în mod direct, şi interacţiunea acestora cu elevii, tonul emoţional al relaţiilor 

educaţionale. 
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În concluzie, inteligenţa emoţională şi competenţele aferente acesteia, dar în mod special 

capacitatea de a controla şi de a regla propriile emoţii, empatia, capacitatea de a asculta, de a oferi 

feedback şi de a fi receptiv la feedback, capacitatea de a influenţa prin modelul comunicaţional 

promovat, de a construi relaţii investind sentimente, toate acestea reprezintă modalităţi concrete de a 

optimiza calitatea actului educaţional, accentuând dimensiunea emoţională a acestuia. 
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PROBLEMA  GRUPULUI ÎN CADRUL COMUNICĂRII DIDACTICE 
                                        Prof. Radu Adriana, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Petroșani 

 

Un loc central în activitatea de predare - învățare îl ocupă comunicarea educațională, deoarece rolul 

profesorului nu este doar de a deține cunoștințe de specialitate și cunoștințe psihopedagogice ci și de a 

transmite aceste cunoștințe într-un limbaj adecvat elevilor cărora li se adresează. 

Profesorul are rolul de a pregăti comunicarea didactică și de a o face posibilă în condițiile în care 

receptorul este mereu diferit și de a folosi un limbaj care să nu împiedice sau să denatureze acastă 

comunicare. 

Pe lângă rolul profesorului în activitatea de predare-învățare, importantă pentru activitatea de 

comunicare educațională este problema comunicării în cadrul grupului social care este clasa de elevi. 

Sociologii definesc grupurile sociale drept „adunări de indivizi care interacționează unii cu ceilalți în 

mod sistematic. Grupurile se pot întinde de la asociații foarte mici la organizații la scară mare sau 

societăți întregi. Indiferent de mărimea lor, o trăsătură definitorie a grupului o reprezintă faptul că 

membrii săi posedă o conștiință a identității comune. Cea mai mare parte a existenței noastre este 

petrecută în contactele de grup; în societățile moderne cei mai mulți oameni aparțin unor tipuri de 

grupuri diferite“. Cea mai veche clasificare a grupurilor sociale este făcută în grupuri mici formate din 

minimum 2-3 indivizi și maximum 40 de indivizi, și grupuri mari, formate din peste 40 de membri. Deci, 
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din punct de vedere sociologic, clasa de elevi intră în categoria grupurilor sociale mici, pentru că este 

alcătuită din maximum 30 de indivizi.  

Caracteristica fundamentală a grupului mic este că în cadrul său se dezvoltă relații interpersonale 

directe, interacțiuni de tipul față-în- față, pe baza unor norme și a activării unor modele proprii de 

comportare. Grupurile mici se disting între ele prin: scopuri, activități și relații, putând vorbi de: grupuri 

de muncă, grupuri școlare, grupuri de creativitate, grupuri politice. În cadrul clasei de elevi pot apărea 

mai multe rețele de comunicare didactică, fiecare fiind folositoare într-un moment didactic.  

Conform “Psihologiei și eticii profesionale” rețelele de comunicare din cadrul unui grup social mic 

se pot împărți în patru categorii: 

Rețele centralizate, în cadrul cărora profesorul deține un rol central și favorizant, deoarece el poate 

comunica în mod direct cu toți membrii grupului, în timp ce aceștia trebuie să apeleze la profesor pentru 

a putea comunica între ei. O astfel de rețea de comunicare poate fi folosită în cadrul unei prelegeri sau 

în cadrul prezentării unui punct de vedere de către profesor la clasă.   

Rețele complexe, în care există comunicare directă între toți membrii grupului, profesorul putând 

comunica cu fiecare elev în parte, iar aceștia putând comunica în mod direct unii cu alții, nefiind nevoiți 

să apeleze la profesor pentru a media comunicarea. O particularitate a rețelelor complexe de 

comunicare o reprezintă masa rotundă care oferă, pe lângă posibilitatea tuturor membrilor grupului de 

a comunica direct unii cu alții, drepturi egale în comunicare, fiind forma perfectă de comunicare folosită 

în cadrul dezbaterilor. 

Rețele circulare, sunt folosite mai rar în activitatea didactică, deoarece limitează comunicarea doar 

la persoanele apropiate, deși nicio persoană din cadrul grupului nu este favorizată în raport cu alta. 

Profesorul are aceleași drepturi și obligații ca și elevii, în cadrul comunicării el fiind un membru obișnuit 

al grupului. 

Rețele în lanț, pot fi folosite cu succes în cadrul aplicării la clasă a metodelor gândirii critice, deoarece 

aceste rețele împart membrii grupului în două categorii: 

membri obișnuiți, a căror comunicare este limitată la cei apropiați; 

membri favorizați, a căror comunicare nu este limitată, ei putând comunica atât cu profesorul, cât și cu 

toți membrii grupului. 

Se poate afirma faptul că în activitatea didactică aceste rețele de comunicare pot fi aplicate 

individual sau pot fi combinate pentru o mai bună activizare a elevilor.  
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        EDUCAȚIA FINANCIARĂ LA CICLUL PREȘCOLAR ȘI  PRIMAR   
Prof. înv. primar Radu Oana Diana - Șc. Gimn. Nr. 3 Lupeni 

 

Educația financiară este esențială pentru fiecare dintre noi. Publicul trebuie educat din punct de 

vedere financiar, iar această educație se poate face numai printr-o comunicare eficientă, folosind un 

limbaj pe înțelesul tuturor. De aceea este foarte important ca această educație să se înceapă de la o 

vârstă fragedă, chiar din timpul perioadei preșcolare, deoarece îi ajută pe copii să crească mai siguri pe 

ei din punct de vedere financiar.  Conștientizarea cadrelor didactice și a publicul larg cu privire la 

importanța studierii educației financiare trebuie să se facă începând cu vârsta preșcolarității. 

Curriculum-ul din grădiniţă prezintă, prin finalităţile, conţinuturile, timpul de instruire, strategiile 

educaţionale promovate, o abordare globală a educaţiei timpurii, asigurând satisfacerea nevoilor, 

suficient de variate, prezente şi a celor de perspectivă, ale copiilor preşcolari. Datorită caracterului său 

flexibil, facil de adaptat la necesităţile momentului, curriculum-ul poate sprijini în mod real adaptarea 

copilului la societatea dinamică, în care se naşte şi trăieşte, înarmându-l, progresiv, cu cunoştinţe 

atitudini şi deprinderi necesare în viaţă. 

Implementarea unui opţional, atât în invățământul preșcolar, cât și în cel primar, reprezintă un prim 

pas în punerea bazelor unei educaţii financiare atât de necesare omului contemporan. Fiecare activitate 

este o provocare la cunoaştere şi acţiune,o propunere de călătorie fascinantă în lumea banilor. 

Copiii vor putea identifica şi exersa diferite tipuri de comportamente în situaţii de învăţare autentică. Ei 

vor învăţa reguli de politeţe pe care trebuie să le aplice la cumpărături, vor fi familiarizaţi cu produse 

jucării, cu bacnotele şi monedele din ţara noastră, vor învăţa să economisească, dar şi să muncească 

pentru a obţine ceea ce-şi doresc. 

Jocul este principala modalitate de realizare a acestor abilităţi, îmbinând armonios elementele 

instructiv-educative cu cele distractive. 

Un posibil model de opțional ar putea fi structurat astfel: 
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OBIECTIVE CADRU : 

 1.Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare în vederea formării conştiinţei  

financiare  a copiilor a capacităţii de transfer, de valorificare, de aplicare a cunoştinţelor asimilate; 

          2.Educarea capacităţii de observare, de efectuare a unor experienţe cu privire la influenţa factorilor 

mediului asupra organismelor vii; 

          3.Formarea unei atitudini corecte despre muncă, beneficiile acesteia şi despre bani şi la adoptarea 

unui stil de viaţă sănătos, în relaţie cu aceştia; 

          4.Cunoaşterea unor reguli si a unor conduite pentru efectuarea cheltuielilor şi îndeplinirii unor 

obiective financiare pe termen scurt, mediu si lung, pentru reducerea cheltuielilor; 

         5.Formarea şi exersarea unor conduite prosociale (întrajutorare, donare, împrumut, etc.), 

responsabile (cheltuim ce am câştigat prin ceea ce am făcut sau ce am economisit) şi civilizate (utilizarea 

formulelor de politeţe specifice şi a convenţiilor sociale în relaţie cu copiii, cu adulţii, cu instituţiile); 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ : 

-să înţeleagă ideea de limită în cheltuirea banilor (diferenţa dintre dorinţă şi posibilitate), ideea de 

amânare (nu tot ce este posibil este realizabil imediat, sunt dorințe a căror realizare necesită suportarea 

unor amânări) sau cea de valoare (legată de efortul depus pentru satisfacerea unei dorinţe); 

-să dezvolte respectul copiilor față de muncă și față de bani ; 

-să intuiască aspecte legate de importanţa muncii şi a plaţii acesteia ; 

-să-şi însuşească noţiuni simple despre bani ; 

-să dezvolte atitudini pozitive faţă de persoanele care nu au bani ; 

-să-şi dezvolte trăsăturI de caracter precum generozitatea ; 

-să-şi însuşească deprinderi de muncă în echipă ; 

-să intuiască aspecte legate de existenţa unor lucruri care nu pot fi cumpărate. 

ACTIVITATI DE INVATARE:  

Convorbiri, lecturi după imagini, jocuri didactice, picturi,desene,colaje, lucrări colective, memorizări, 

prezentări Power Point, expozitii,mini-expozitii , povestiri, jocuri de rol, concursuri. 

Începând cu anul 2013, elevii din ciclul primar pot studia o disciplină optională aprobată de MEN și 

anume Educația financiară. Orice învatator sau profesor de școala primară poate preda materia 

optionala "Educatie financiara".Învatatorii au la dispozitie, gratuit, un ghid al învătatorului, care cuprinde 

planificarea orelor pentru 1 sau 2 ani de predare a acestei materii, fișe de evaluare specifice învatatorilor, 

precum si un CD cu lecțiile predate care foloseste ca animație personaje din manualul pentru elevi si 

care poate fi utilizat și la clasă. 
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O LECȚIE DE INTEGRARE PE PIAȚA MUNCII ÎN EUROPA. 
ANTREPRENORIATUL 

Prof.Raica Luciana - Colegiul Național “Mihai Eminescu” Petroșani 

 

Părinţii, şcoala, societatea contribuie la formarea unui mediu în care generaţiile devin tot mai fragile, 

incapabile să facă faţă criticilor. Din punct de vedere evolutiv şi istoric, adolescenţa este vârsta la care 

tinerii îşi asumă riscuri şi caută aventura, îşi clădesc idealuri, se pregătesc să dea piept cu viaţa. În schimb, 

tinerii din ziua de azi cresc învăţând să perceapă lumea ca pe un loc înfricoşător, prin transmiterea 

insistentă a unor mesaje alarmiste legate de cele mai diverse aspecte ale vieţii de zi cu zi.   

Educaţia antreprenorială reprezintă o dimensiune de actualitate a acţiunii formative, iar pentru ca 

un astfel de demers formativ să nu se realizeze la întâmplare, ci să aibă un caracter coerent și sistematic, 

este important ca el să se realizeze într-un cadru instituţionalizat, pe băncile școlii. Educaţia 

antreprenorială vizează mai multe competenţe, cum ar fi: utilizarea unor concepte specifice pentru 

explicarea și interpretarea unor procese și fapte din viaţa reală, aplicarea unor cunoștinţe specifice în 

anumite situaţii caracteristice economiei de piaţă și în analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală 

etc. 

Pentru ca acestea să fie aplicate corect, este nevoie ca profesorii să fie formați în spirit 

antreprenorial, așa cum se menționează și în lucrarea aparținând Comisiei Europene, “Educația 

antreprenorială. Ghidul formatorilor”. Viitorii profesori ar trebui să beneficieze de învățarea 

antreprenorială în cadrul formării inițiale. Studiind într-o instituție care aplică educația antreprenorială 

în sens larg, viitoarele cadre didactice dezvoltă o gamă de competențe și metode care le permit să aibă 

ei înșiși un spirit inovator și antreprenorial. Profesorii care devin membri ai acestei profesii cunoscând 

principiile antreprenoriatului sunt capabili să aprindă „scânteia antreprenorială” și să își inspire elevii 

chiar de la începutul carierei lor profesionale. 

Ca o concluzie la cele menționate a priori, îl citez pe omul de afaceri Marius Ghenea:“Antreprenorii 

nu se nasc, ci se fac, se dezvoltă in timp. Din acest punct de vedere, fiecare trebuie să ințeleagă că nimeni 

nu s-a născut invățat, nimeni nu s-a născut antreprenor, și ca prin urmare calitățile necesare unui 

antreprenor de succes trebuie invățate și trebuie educate, iar rezultatele vin cu studiu și cu experiență.” 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.economistul.ro/
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ȘCOALA ȘI FAMILIA, PARTENERI ÎN ORIENTAREA PROFESIONALĂ A 
ELEVILOR 

                                               Prof. Rus Gabriela, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

Diversele cercetări în domeniul orientării, atestă faptul că școala are cea mai mare contribuție. Însă, 

deși școala este pe primul loc în procesul orientării, influența familiei în procesul alegerii studiilor și 

profesiunii, este cea mai mare. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere 

fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influențează, prin condițiile concrete în care 

se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului. 

Şcoala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si respectarea identității sale cu 

familia, prin recunoaşterea importanței acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 

educative ale societății pe care le identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept 

care să întărească schimbarea în relațiile şcoală-familie. Acest concept este parteneriatul educațional. 

Parteneriatul educațional se realizează între: 

instituțiile educației : familie, scoală si comunitate ; 

agenții educaționali : copil, părinți, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme 

educaționale ; 

membrii ai comunității cu influență asupra creşterii, educării si dezvoltării copilului (medici, factori de 

decizie, reprezentanți ai bisericii, ai poliției) ; 

influentele educative  exercitate la anumite momente asupra copilului ; 

programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului. 

Atribuțiile familiei în procesul orientării, prezintă următoarele aspecte: 

A). Cunoașterea copiilor în familie; formarea capacităților de autocunoaștere și autoapreciere obiectivă; 

Prin intermediul observației, părinții trebuie sa urmărească modul în care învață copiii, atitudinea lor 

față de munca părinților și a altor persoane, preocupările din timpul liber.  

B). Informarea școlară și profesională în familie 

http://www.startups.ro/
http://www.tribunaînvățământului.ro/
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Se poate vorbi de două modalități de informare școlară si profesională în familie: 

Transmiterea directă de către părinți a unor informații; 

 Stimularea și facilitarea activităților independente de informare școlară și profesională a copiilor; 

C). Educarea intereselor, înclinațiilor și aptitudinilor copiilor în cadrul familiei 

Activități din cadrul familiei permit descoperirea a numeroase înclinații si contribuie la dezvoltarea lor. 

Un alt mijloc îl reprezintă activitățile practice desfășurate în ateliere improvizate acasă. Aceste activități 

contribuie la educarea intereselor, la formarea deprinderilor, etc. 

D). Educarea dragostei si a atitudinii fata de munca în familie 

E). Formarea unei motivații superioare care să stea la baza opțiunilor școlare și profesionale. 

Parteneriatul educaţional este o formă de comunicare, cooperare, colaborare în sprijinul copilului 

la nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative 

între factorii educaţionali. Realizând un parteneriat cu familia, părinţii vor fi automat implicaţi în 

activitatea şcolară. Parteneriatul se va realiza după un scop precis, şi anume acela de a întări implicarea 

părinţilor în activitatea de tip şcolar. Lunar, se poate organiza o gamă largă de activităţi la care părinţii 

vor participa cu plăcere: prelegeri, discuţii părinţi – elevi - învăţători, consiliere educaţională, schimburi 

de experienţă cu alte clase, dezbateri, jocuri didactice, prezentări Power- Point, vizite, excursii, 

concursuri, serbări etc. Cu timpul, părinţii pot înţelege rolul esenţial al tuturor acestor activităţi, pot 

ajunge să aprecieze educaţia la adevărata ei valoare şi poate vor simţi nevoia să acorde 

sprijin şi ajutor cadrului didactic în acţiunile pe care doreşte să le realizeze. 

Un parteneriat familie – şcoală este relația cea mai profitabilă pentru toți cei ce participă la acest 

demers. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de 

cerințe şi o unitate de acțiune când este vorba de interesul copilului. Şcoala şi familia trebuie să sprijine 

copilul în luarea deciziilor privind orientarea spre o carieră. 

Familia reprezintă un exemplu pentru copil, ea influențează opțiunea pentru o anumită profesie. 

Perioada de asimilare sau de pregătire pentru viață se încheie prin decizia persoanei de a se integra 

în activitatea dorită. 
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ELEVUL – ADULTUL DE MÂINE 
                                                     Prof. Simulescu Iuliana - Colegiul Tehnic ”Transilvania” Deva 

 

,,Adevaratul dascăl e caracterizat prin aceea că mintea 

sa se mişcă în armonie cu minţile elevilor săi; 

trăind dificultăţile şi victoriile individuale deopotrivă.” (John Dewey) 

 

 În procesul de învățare, rolul evaluării trece adesea neobservat. Prinși în atâtea discuții și dezbateri 

despre natura și cantitatea informațiilor predate, despre programă sau pregătirea profesorilor, uităm că 

formarea și dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri depind într-o mare măsură și de modul în care 

aceștia sunt apreciați pentru cunoștințele lor. Aflați la o vârstă delicată, elevii ar trebui să fie evaluați 

într-o manieră obiectivă, relaxată și educativă, care să încurajeze creativitatea, căutarea răspunsurilor, 

utilizarea tuturor resorturilor intelectuale, înțelegerea și modelarea informației și pregătirea pentru 

situații reale de viață. 

În viaţă experienţa proprie este dovada cea mai puternică şi mai convingătoare, care ţine loc de 

întrebările fără răspuns la care adulţii de obicei nu se sinchisesc să caute soluţii.  

Elevul – tânărul adolescent simte însă dorinţa de a se retrage în sine ca la semnalul unei voci 

interioare mai presus de voinţă. Aceste momente sunt intense şi presupun o luptă între diferitele emoţii 

care îl încearcă  pe elev, momente de răscruce în conturarea modului de a gândi şi de a acţiona, fapt 

pentru care ne-am gândit că împreună cu elevii să descoperim o parte din personalitatea lor utilizând o 

serie de teste. 

Cel mai bun lucru pe care noi putem să îl facem pentru copii și tineri este să investim în ei și să îi 

echipăm cu tot ce au nevoie, astfel încât să reușească în viață!  Tinerii din ziua de azi lupta cu frica de 

eșec, cu intimidarea de către colegii de școală, cu lipsa încrederii în propria persoana și cu nevoia de a-și 

dezvolta un caracter personal puternic. De asemenea, mulți dintre ei se conformează lucrurilor pe care 

le aud în societate și în mediul care îi înconjoară și nu încearcă nici măcar o secundă să își depășească 

așa-zisa condiție. 

Consilierea şi orientarea elevilor în context European presupune o mai bună cunoaştere a elevilor 

din ziua de azi precum şi deschiderea spre nou a profesorului indiferent de vârsta şi de materia predată 

deoarece o mare parte dintre noi suntem pe lângă profesori şi diriginţi sau altfel spus ,,profesori diriginţi,, 
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Cunoaşterea comportamentului elevului  şi deprinderea competenţelor de analiză pentru a putea 

descoperi caracterul elevului şi pentru a crea strategii comportamentale pentru diriginţi necesită o 

muncă enormă însă prin folosirea unui set de teste ,,profesorii diriginţi,, pot să îşi descopere proprii elevi: 

Sunteţi o persoană ambiţioasă ? 

La şcoală sau în orice altă activitate este nevoie de ambiţie pentru a avea succes. Dacă renunţaţi după 

ce aţi cunoscut eşecul sau dacă aveţi ambiţia să mai faceţi o încercare o să aflaţi din testul propus. 

Comunicaţi eficient ? 

Comunicăm atât prin cuvinte dar şi prin limbajul trupului, atitudini prin care le arătăm celor din jur ce 

simţim, ce gândim şi ce ne dorim. Prin rezolvarea testului se descoperă capacitatea de comunicare cu 

cei de lângă noi. 

Stresat ??? 

Deoarece trăim într-o lume în care trebuie să ne mişcăm din ce în ce mai repede, mai departe şi mai 

bine, cuvântul ,,stres,, care provine din limba latină şi înseamnă ,,încordat, rigid, contractat ... ,, este pe 

buzele noastre mai mult ca niciodată însă pentru a afla în ce măsură ne afectează putem afla răspunzând 

la întrebările din test. 

Aceste teste nu sunt obligatorii ci reprezintă numai o sugestie pentru ,,profesorii diriginţi,, în 

atragerea elevilor spre orele de consiliere şi orientare, spre comunicare şi nu în ultimul rând spre o mai 

bună cunoaştere de ambele părţi ce contribuie la dezvoltarea abilităţilor de comunicare elev-elev şi elev-

profesor diriginte, deoarece un diriginte trebuie să îşi cunoască foarte bine elevii. 

Ca şi recomandări pentru utilizarea testelor la orele de consiliere şi orientare  se pot avea în vedere: 

Elevii pot să îşi evalueze singuri testul pentru a afla rezultatul acestuia; 

Un elev sau mai mulţi pot să analizeze rezultatele testelor; 

Rezultatele obţinute pot fi citite de elevi în funcţie de punctajul fiecărui coleg; 

Elevii pot fi lăsaţi să discute între ei răspunsurile, lucru care îi ajută să se cunoască mai bine; 

Elevii îşi pot alege un anume test în funcţie de specificul temei de consiliere şi orientare; 

În acelaşi timp cu elevii, profesorul diriginte poate completa un test pentru a le insufla acestora mai 

multă încredere, după care interpretarea rezultatelor se poate face faţă de toată clasa. 

Elevii sunt mult mai încrezători în profesorii cu, care pot comunica deschis, nu de la egal la egal ci 

păstrând relaţia profesor-elev dar cu acordarea încrederii şi a sprijinului necesar de ambele părţi. 

Trebuie, atât cât ne permite statutul cadrului didactic să fim ,,prieteni,, cu elevii, sa ni apropiem şi numai 

atunci şcoala va fi deschisă spre comunicare şi spre un climat prietenos. 
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Ca o concluzie modelarea atitudinii responsabile şi stimularea iniţiativei elevilor presupune 

dezvoltarea capacităţii de valorizare a propriului potenţial, a capacităţii de autocunoaştere şi nu în 

ultimul rând dobândirea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de alţii prin conştientizarea nevoii de 

succes şi a motivaţiei de învăţare. 

Elevii de azi pot deveni adulţii ce vor şti cum să trăiască frumos şi în armonie, doar într-o societate 

pregătită pentru schimbări majore! Elevii de azi pot deveni adulţii ce vor ajuta comunitatea, doar dacă 

vor avea prilejul de a se dezvolta într-o familie şi într-o societate cu principii sănătoase. 

 

Bibliografie 

Ioan Bontaş – Tratat de pedagogie, Editura BIC ALL, 2007 

Elena Joiţa – Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura ARVES, 2003 

Agenţia de orientare şi plasare personal STATIM 

 

 

 

CONSILIEREA ȘI ORIENTAREA ȘCOLAR-PROFESIONALĂ 
Prof. Stan Maria –Colegiul Tehnic ,,Radu Negru ”Galați   

 

Debutul are loc in copilărie, atunci când copilul începe să dezvolte preferințe și interese pentru 

anumite jocuri sau activități. Și cu cât oportunitățile de a experimenta sunt mai numeroase si mai 

diferite, cu atât vor creste șansele de cunoaștere si dezvoltare a unor aptitudini speciale si generale, 

care-i pot asigura performanta într-un anumit domeniu (ex.: un sport de performanta, diferite ramuri 

ale artelor plastice, arta actoriceasca, cântatul la un instrument, etc. 

O categorie aparte o reprezintă in acest cadru, copiii supradotați, însă asupra acestui subiect voi 

reveni. Este necesar un singur semnal de alarma pentru moment: orice copil supradotat nedescoperit la 

timp si neimplicat într-un program de dezvoltare a abilităților pe care le deține, rămâne in anonimat si 

risca sa nu performeze niciodată într-un domeniu pentru care a fost înzestrat cu aptitudini speciale; si 

chiar mai mult de atât, precocitatea si inteligenta peste medie ii pot dezvolta o serie de complexe si 

frustrări, datorita etichetărilor și marginalizării venite din partea majorității, care este diferita de el. 

Este adevărat ca in timp, interesele si abilitățile copilului pentru un anumit domeniu se pot modifica 

in funcție de influentele mediului si de ritmul sau propriu de dezvoltare, însă părinții in primul rând si 

apoi si diferitele forme educaționale pe care le urmează, au responsabilitatea de a-i oferii cat mai multe 

alternative de cunoaștere si informare, care sa-i capteze atenția, sa-i stârnească interesul si sa-i 

stimuleze învățarea. 
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Consilierea si orientarea școlar-profesionala se continua in anii de școală prin alegerea unei orientări 

școlare. Aceasta opțiune trebuie sa fie rezultatul deciziei copilului (nu un cumul al convingerilor părinților 

cu privire la viitorul sigur din punct de vedere profesional al acestuia). In situația in care copilul nu are 

suficient discernământ, i se va suplini incapacitatea de decizie de către familie/aparținători/școala după 

caz, însă hotărârea trebuie luata prin aprecierea corecta si obiectiva a realității. 

Consilierea si orientarea școlar-profesionala se intensifica odată cu sfârșitul si începutul ciclurilor de 

învățământ. Astfel, după terminarea gimnaziului, elevul alege un anumit profil de învățământ, in acord 

cu interesele si aptitudinile proprii; aceasta opțiune potrivita ii va oferii nemijlocit, oportunitățile 

necesare pentru următorul nivel de dezvoltare. De reținut este si faptul ca pasiunile lui pentru anumite 

tipuri de activitate, ii pot defini formarea vocației profesionale, jucând mai târziu un rol decizional in 

alegerea profesiei. 

Consilierea evoluează de la statutul de orientare școlară la statutul de orientare profesionala odată 

cu ieșirea dintr-o forma de educație si încadrarea într-un loc de munca. Si atunci când traseul educațional 

este pregătit din timp, surprizele inerente tind sa devina nesemnificative, pentru ca un tânăr educat, 

informat si pregătit va fi întotdeauna apt sa ocupe un loc de munca care sa-l reprezinte si care sa ii ofere 

satisfacții și reușite profesionale. 

De la acest nivel, demersul profesional ulterior se traduce printr-o perfecționare continua, care va 

dura toata viață. Acesta este unul dintre secretele unei cariere de succes! 

Consilierea se impune ca necesitate mai ales atunci când ne confruntam cu o situație de criza. In 

particular, incapacitatea de a lua decizia corecta privind viitorul profesional, creează o serie de dificultăți 

si poate genera o mulțime de probleme. 

Știm cu toții ca oamenii care își desfășoară activitatea într-o zona ocupațională similara propriilor 

interese si aptitudini sunt mult mai fericiți si mai satisfăcuți, deoarece ei își câștigă existenta, practicând 

cu pasiune ceea ce le place. 

Daca startul profesional este greșit sau nerealist, posibilitatea reconversiei profesionale nu este 

imposibila, însă performantele nu mai pot fi realizate întotdeauna la un nivel superior si costurile sunt 

semnificative. 

Un caz concret îl reprezintă elevul înzestrat sa devina inginer constructor, dar care urmează un profil 

umanist in scopul de a profesa avocatura. Aceasta alegere este din start greșită, iar opțiunea 

profesionala nu-i va oferi șansa de a-si atinge potențialul maxim de care este capabil. 

Un alt caz îl reprezintă adultul de 38 de ani, care constata ca nu iși mai găsește un loc de munca 

potrivit pregătirii sale profesionale si se decide sa urmeze o alta forma superioara de învățământ, diferita 
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ca profil si orientare de ceea ce a practicat pana in prezent. Aceasta opțiune necesita asumarea cu 

responsabilitate a unei schimbări definitorii, care va implica multe costuri (de exemplu costuri de timp; 

timpul va fi limitat, deoarece statul actual, la 38 de ani, nu este doar de student, ci si de adult care trebuie 

sa desfășoare si alte activități generatoare de venituri financiare, atât de necesare pentru asigurarea 

existentei proprii si poate si a familiei, si implicit a noii forme de învățământ). 

 

 

EDUCAREA ELEVILOR PENTRU CUNOAȘTEREA UNOR LOCURI ISTORICE ÎN 
COMUNITATE 

  Prof.înv. Primar Șamotă Mihaela - Colegiul Tehnic „D. Leonida” Petroșani 

 

Viața oricărei comunități este marcată de anumite evenimente.  

Fiecare așezare are o istorie a sa. Desfășurarea unor evenimente istorice a lăsat semne în mai mică 

sau în mai mare măsură. Permanent însă se descoperă date noi despre evenimentele trecute, acestea 

fiind susținute de dovezi materiale. 

Locuri cu importanță istorică într-o comunitate pot fi: muzee, șantiere arheologice, biserici și 

mănăstiri, cetăți sau castele, monumente, case memoriale. 

Fiecare dintre noi e dator să aibă o atitudine civică, de grijă și respect față de locurile istorice din 

comunitatea în care trăim, și să le promovăm pentru a fi cunoscute 

În activitățile școlare putem promova locuri istorice în cadrul mai multor discipline cum ar fi: limba 

română, istorie, geografie, educație civică. De asemenea putem face acest lucru și prin diverse activități 

extrașcolare, mai ales activități în aer liber. 

Prin activitatea pe care o desfășor, am reușit să le fac cunoscute elevilor mei două locuri istorice din 

localitatea noastră, localitatea Petroșani, județul Hunedoara: Muzeul Mineritului și Muzeul 

Momârlanului. 

Muzeul Mineritului din Petroșani este singurul edificiu de cultură minieră tehnică a cărbunelui. 

Acesta a intrat în circuitul cultural din țară și străinătate, fiind gazda nenumăratelor expoziții de 

numismatică, tehnică minieră și nu numai. 

Muzeul Mineritului a fost înființat în baza Deciziei Sfatului Popular al Regiunii Hunedoara din 4 

august 1961. Inițial, incinta muzeului s-a aflat într-o casă situată pe raza Parcului Central, astfel fiind 

aduse modificări precum scoaterea și înlocuirea ușilor, cât și dezmembrarea anumitor camere. Datorită 

faptului că spațiul expozițional era foarte mic, s-a luat hotărârea ca locația muzeului să fie mutată în 

sediul actual, în anul 1966. 
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Și elevii de la Școala Gimnaială Nr.2 au vizitat acest muzeu. 

        

     

Într-un peisaj neschimbat de generaţii, în satul Slătinioara, situat pe coasta Parângului şi anexat între 

timp oraşului din punct de vedere administrativ, Muzeul Momârlanului îşi aşteaptă vizitatorii. 

Proprietarii au lucrat la mină până la pensie, dar au crescut şi animale, ca momârlanii. Într-o casă de 

lemn cu arhitectură tradiţională din curtea casei, au amenajat un muzeu cu obiecte adunate numai din 

satele de momârlani, multe de o rară frumuseţe, despre care pot spune cu precizie cum se folosesc, căci 

sunt foarte buni cunoscători ai culturii locale.  

Momârlanilor le plac obiceiurile comunitare, cărora le dau o deosebită amploare. Înmormântarea, 

nunta, nedeia sunt sărbători cu sute de participanţi, mai bine zis, la care participă toţi, cu mic, cu mare. 

În interiorul bătrânesc a expus costume de sărbătoare astfel încât să reprezinte mirii, naşii, bătrânii, 

chemătorii. Plosca împodobită cu care sunt invitaţi la nuntă, instantanee de la diferite nunţi, patul 

împodobit şi lada de zestre plină de obiecte textile: lepedeie cu ciptă, căpătâie, şterguri, pricoiţe, ţeprag, 

pătureică, plocad şi desagi frumos ţesuţi, sugerând zestrea miresei, completează expunerea. Păpuşile 

îmbrăcate în port, manechine în miniatură, amintesc de copiii care se amestecă printre nuntaşi.  

Încăperea a doua este consacrată muncii. Războiul de ţesut, furca de tors, cămaşa de cânepă şi 

podişoarele cu vase de bucătărie reprezintă ocupaţiile feminine. O sarică de cioban expusă, original, pe 

un cuier de lemn, împreună cu obiecte care se găsesc la stână, sugerează ocupaţia principală a 

momârlanilor.  

Deschis abia în 2005, Muzeul Momârlanului mai are multe de arătat. Proprietarii doresc să integreze 

în muzeu o cămară tradiţională, construită pe o fundaţie de piatră cu beci, odată cu casa, o bucătărie de 

vară cu afumătoare, ca să poată transforma, cu încetul, Muzeul într-un ecomuzeu. Mai este prevăzută 

transformarea unui garaj într-o sală cu multiple funcţii, conţinând un punct de informare, o sală pentru 
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expoziţii temporare, care să pună în valoare şi alte exponate, deocamdată ţinute în depozit, şi un punct 

unde localnicii meşteri să poată vinde turiştilor obiecte locale. Tot pentru a înzestra Muzeul cu cele 

necesare, proprietarii au ridicat şi câteva căsuţe din lemn, unde să-i poată caza pe cei dornici să rămână 

o vreme, să cunoască mai bine viaţa momârlanilor. 

Și elevii pe care i-am coordonat, au avut ocazia sa viziteze acest minunat muzeu. 

        

        

 

După fiecare activitate am rămas cu amintiri frumoase și cu multe cunoștințe și imagini în memorie 

despre trecutul populației din zona locuită de noi. Ne mândrim de frumusețile trecutului nostru. 

 

Bibliografie: 
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Activitatea proprie. 

 

ORIENTAREA PENTRU CARIERĂ A ABSOLVENȚILOR DE LICEU 
                                                 Prof. Şarpe Alina, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroşani 

                         Prof. Moruș Magdalena Amalia, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroşani  
       

Orientarea pentru carieră are scopul de a-i ajuta pe tineri să îşi folosească cunoştinţele şi abilităţile 

pe care le dobândesc din educaţia pentru carieră atunci când iau decizii. Este extrem de important ca 

orientarea să fie imparţială.  

Societatea actuală se află într-o continuă schimbare. Elevul nu reprezintă un simplu receptor de 

informație. El trebuie să valorifice aceste informații, să le pună în practică, lucru vizibil în cariera 

http://www.google.ro/
http://www.didactic.ro/
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profesională pe care o va alege și o va practica. Astfel, elevii trebuie formați pentru o societate dinamică, 

care oferă mereu provocări profesionale. 

Tânărul are nevoie de o formare completă a personalităţii sale şi, chiar dacă nu dispune de influenţe 

consistente  și coerente  pentru  orientarea  în  carieră,  va  căuta  aceste  informaţii prin modelele adulte 

din mediu. Pentru a  facilita  integrarea  socio-profesională  a  tinerilor  absolvenți, este necesar ca orice 

profesor, indiferent  de  disciplina predată,  să desfăşoare o serie de activităţi prin care să sprijine elevii 

în ceea ce priveşte orientarea şcolară şi profesională a acestora. 

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.  

Ora de dirigenție este cea mai importantă activitate de tip non-formal 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 fi:  

Cum mă văd eu-cum mă văd ceilalți (identificarea de către elevi a aptitudinilor, intereselor) 

Cartea mea de vizită (identificarea de către elev a realizărilor personale, în vederea conturării profilului 

aptitudinal); 

Planul meu de carieră (dezvoltarea abilităţii de construire a unui plan de carieră); 

Luarea deciziei (identificarea paşilor în luarea unei decizii raţionale, identificarea stilului decizional 

personal, antrenarea abilităţilor de luare a deciziei în funcţie de mai multe criterii). 

Pe lângă activităţile la clasă, metodologia de furnizare a educaţiei pentru carieră în şcoli poate fi 

diferită, iar gama de activităţi proiectate pentru a-i ajuta pe elevi să înţeleagă universul carierelor 

profesionale şi să contribuie la procesul de luare a deciziilor. 

a) Vizite la angajatori 

         Diriginţii pot stabili vizite ale unor grupuri de elevi la angajatorii locali cu scopul de a veni în contact 

direct cu condiţiile de lucru din fabrici, birouri, întreprinderi de vânzare cu amănuntul, hoteliere sau de 

catering etc.  

b) Experienţe de muncă 
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          Elevii pot fi întrebaţi în legătură cu tipul de experienţă de lucru care îi interesează. Efectuarea 

practicii într-un domeniu de lucru care îi poate îndruma către o carieră profesională este o decizie 

individuală a elevilor 

c) Antreprenoriat 

          Unele şcoli participă la proiectele de afaceri pentru tineri care le prezintă acestora câteva dintre 

abilităţile şi calităţile cheie pe care trebuie să şi le dezvolte atunci când vor intra în câmpul muncii: 

abilităţi de comunicare, rezolvarea problemelor, hotărârea şi încrederea, lucrul în echipă şi spiritul de 

iniţiativă.  

d) Cooperarea între şcoli şi mediul de afaceri 

          Multe şcoli au stabilit deja relaţii bune cu mediul de afaceri local şi există posibilitatea dezvoltării 

acestor parteneriate, astfel încât ele să includă activităţi prin care elevii să aibă oportunitatea de a face 

practică sub supraveghere şi îndrumare.  

e) Simularea unor interviuri de angajare 

         Ca parte a planului de tranziţie, şcolile pot oferi ajutor elevilor în ceea ce priveşte procesul de 

aplicare pentru oportunităţi de muncă. Dacă şcolile stabilesc reţele bune de comunicare cu comunitatea 

locală, ele trebuie să poată folosi expertiza angajatorilor şi a managerilor din mediul de afaceri local.  

f) Completarea CV-ului şi sesiuni de căutare a locurilor de muncă 

          În alegerea carierei, educaţia informală ocupă un loc aparte. Educaţia informală înseamnă 

experienţe de învăţare spontană, cotidiană, existenţială, desfăşurată în medii care nu au educaţia ca 

scop principal.  
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ACTIVIZAREA ELEVULUI PRIN UTILIZAREA JOCULUI DIDACTIC 
Prof. înv. primar SCAFARIU CORINA - Școala Gimn. I. D. Sîrbu Petrila 

 

Rolul formal al şcolii derivă din faptul că prescrie reguli şi norme, sancţionează conduite individuale 

prin raportare la regulament, dar dezvoltă şi relaţii de preţuire, simpatie, antipatie, alegere sau 

respingere între elevi sau elevi şi învăţător. 
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În acest cadru, elevul îşi doreşte satisfacerea aspiraţiilor personale (obţinerea succesului, a stimei 

colegilor), iar pe de altă parte trebuie să răspundă solicitărilor, să se integreze în grup. A investi încredere 

şi respect în cei cu care înveţi împreună înseamnă dobândirea capacităţii de colaborare, înseamnă un 

câştig pentru fiecare elev, dar şi pentru instituţia educativă. 

Impregnarea cu joc a unora din activităţile instructiv-educative au contribuit la socializarea copilului, 

la sensibilizarea cerinţelor sociale potrivit puterii de gândire şi înţelegere a şcolarilor mici. 

Jocul este o activitate de o vârstă cu omenirea. Ca activitate umană specifică, jocul în general 

îndeplineşte multiple funcţii : de creativitate, de distracţie, de petrecere plăcută a timpului liber, funcţii 

esenţiale de modelare şi formare a personalităţii.  

Jocul este modul de existenţă a copilului, e lumea sa de ficţiuni şi simboluri, cu profunde semnificaţii 

pentru dezvoltarea lui. 

Jocul este „o instituţie a poporului de copii” cum spunea subtil şi sugestiv Jean Chateau. 

ocurile intelectuale (cu imagini, cuvinte, de perspicacitate) contribuie la asimilarea experienţei, la 

dezvoltarea operaţiilor gândirii, limbajului, imaginaţiei. În genere, toate categoriile de joc contribuie la 

exersarea elementelor de conştiinţă şi conduită morală. 

Rezultatele cercetărilor arată că jocul cu roluri este deosebit de sensibil la tot ce reprezintă sfera 

activităţii umane, a muncii şi raporturile dintre oameni şi că tocmai această latură a activităţii constituie 

principalul conţinut al rolului pe care şi-l asumă copilul. 

Jocul este chemat să dezvolte dragostea faţă de muncă, sentimentul de dragoste faţă de oameni, 

colegialitate, cooperare, prietenie. 

Lucrarea descrie în detaliu tipuri de jocuri utilizate în cadrul lecțiilor, la diferite discipline. Acestea 

au fost folosite fie pentru realizarea feed-back-ului, fie în alte momente ale activităţilor. Pentru 

exemplificare am ales următoarele: 

„VREAU ŞI EU UN ROL!” 

Tipul: joc de rol 

Mod de organizare:  pe grupe  

Regula: Interpretează cât mai bine rolul! 

Obiectiv: să interpreteze un anumit rol prin cântec, mişcare etc.  

Desfăşurare: Elevii primesc / îşi aleg roluri diferite dintr-un text, cântec etc. pe care le vor interpreta în 

faţa colegilor. Vor îmbina elementele de mişcare cu textul şi melodia, mişcările fiind subordonate direct 

conţinutului. 
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Se mobilizează fie întreaga clasă, fie doar un grup de elevi, ceilalţi având altă sarcină (de recunoaştere, 

de creaţie, de completare etc.). 

Educaţie muzicală: Intonează pe roluri cântecul „Căsuţa din pădure”, îmbinând unitar elementele de 

mişcare cu textul şi melodia; poate fi folosit şi la ştiinţe când se discută despre animale sălbatice / 

domestice şi mediul lor de viaţă. 

Limba română: dramatizarea schiţei „Vizita” de I.L.Caragiale, cu variante diferite pentru comportarea 

lui Ionel din momentul ieşirii sale pe hol; 

Educaţie plastică: Mimează starea sufletească pe care o transmite culoarea de pe jetonul ales. 

Educaţie civică: Alege-ţi prietenul dintre personajele prezentate în textele pe care le prezintă colegii tăi, 

analizând comportamentul fiecăruia şi motivând alegerea: 

„- Nu fi supărat, Radule! Vino la mine acasă în fiecare zi şi vom învăţa împreună înmulţirea, îi spune 

Gelu.”                                                                                   

„Andrei, antrenându-se singur, nu a mai avut timp să înveţe, iar a doua zi nu a ştiut să povestească 

lecţia.” 

„ În ultima secundă, sări pe scară şi apoi în vagon un băiat. Îşi făcu loc cu coatele şi se repezi spre singurul 

loc liber, purtând în dreptul lui tăbliţa: «Rezervat pentru invalizi».” 

„Florin şi-a aşteptat rândul şi a rostit politicos:                                               

- Vă rog să-mi daţi un bilet la spectacolul de acum!” 

„Boierul îl îmbrâncea şi-l lovea pe ţăran ca să se aşeze în genunchi în faţa lui.” 

„Cocostârcul o vede şi îi înţelege teama. I se pare atât de mică, atât de neînsemnată, că, de la o vreme, 

parcă o pierde din ochi în fundul apei şi nici n-o mai zăreşte. Ridică piciorul, o păşeşte dispreţuitor şi 

trece măreţ mai departe.” 

„Iliuţă nu ştia altceva să facă decât să se tolănească prin pădure, să strângă mure şi să doarmă cât era 

ziua de mare…” 

„De ce m-ai prins în pumnul tău, / Copil frumos, tu nu ştii oare                                                                

Că-s mic şi eu şi că mă doare?                                                                        

De ce mă strângi aşa de rău? 

Opţional „Literatură pentru copii”: elevi costumaţi adecvat prezintă monologuri ale unor personaje 

studiate, ceilalţi urmând să le recunoască (Recunoaşteţi personajul!);  

„CUM E BINE ?” 

Tipul: joc de discriminare 

Mod de organizare:  pe grupe / individual  
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Regula: Alege forma corectă! 

Obiectiv: să aleagă din mai multe exemple doar formele corecte, conform cerinţei 

Desfăşurare: Se dau liste cu diferite forme, din care copiii le vor alege pe cele corecte, tăind cu o linie 

formele greşite. 

Limba română: Alege forma corectă a cuvintelor: 

înnorat – înnorat   cincisprezece - cinsprezece 

înodat – înnodat   optisprezece - optsprezece 

înotat – înnotat    al milionulea – al milionelea 

înăuntru – înnăuntru   amândurora – amândoura 

Matematică: Încercuieşte rezultatul corect: 

70 x 2 = 140 , 130 , 120 ;       

210 : 3 = 20 , 70 , 40;     

Ştiinţe: Înlocuieşte informaţiile greşite, cu altele corecte: 

„Este iarnă. Pământul este puternic luminat de Marte. Spre amiază, bufniţele zboară din creangă în 

creangă.” 

Educaţie muzicală: Taie cu o linie toate notele care nu au o jumătate de timp: 

Educaţie plastică: Scoate din cutia de culori toate culorile care nu sunt reci. 

Opţional „Cum circulăm?”: Încercuieşte din listă numai semnele de avertizare. 

Opţional „Literatură pentru copii”: Extrage din listă doar personajele din basme care au puteri 

supranaturale. 

„GRUPEAZĂ CONVENABIL!” 

Tipul: joc de sortare şi grupare 

Mod de organizare:  pe grupe sau individual  

Regula: Grupează după criteriu! 

Obiectiv: să sorteze / grupeze materialele date conform criteriilor cerute; 

Desfăşurare: Se dau jetoane / liste cu numere, cuvinte, imagini etc. Copiii vor alege şi grupe după criteriile 

cerute. 

Limba română: Grupaţi perechile de sinonime şi antonime din lista dată, pe două coloane. 

Matematică: Grupaţi numerele care se împart exact la 2, 3, respectiv 5 din lista de numere de pe planşă. 

Argumentaţi alegerea. 

Ştiinţe: Grupaţi obiectele în funcţie de criteriile găsite pe jetoanele colorate şi    lipiţi-le pe suport (anexă). 

Educaţie plastică: Sortează culorile principale şi cele binare din jetoanele primite.  
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Abilităţi practice: Alege, din materialele date, pe cele sintetice şi pe cele naturale. Grupează-le pe două 

coloane. 

Opţional „Cum circulăm”: Grupează indicatoarele rutiere pe categorii: 

de avertizare de informare 

de obligare de interzicere 

Opţional „Literatură pentru copii”: Alege operele literare scrise în proză, respectiv în versuri din lista 

dată. 

„PRIN MIŞCARE REPETĂM” 

Tipul: joc de mişcare 

Mod de organizare:  colectiv 

Regula: Mişcăm mâinile, picioarele, capul, trunchiul!   

Desfăşurare: Copiii execută anumite mişcări, în funcţie de cerinţă. 

Educaţie fizică 

Obiectiv: să execute corect mişcarea braţelor, respectând ritmul. 

T1: braţele îndoite, mâinile pe umeri; 

T2: braţele sus; 

T3: braţele lateral; 

T4: braţele pe lângă corp. 

Limba română:  

Obiectiv: să coreleze anumite mişcări cu acţiunea sau starea (verbul): 

 Toţi copiii aleargă, scriu, cântă, tac, plâng, râd, dorm, citesc etc. 

Matematică:  

Obiectiv: să recunoască cifrele unităţilor, zecilor, sutelor din numerele date. 

 Bate din palme de câte ori auzi cifra 5 în număr. 

 Ridică braţele când cifra zecilor este 3. 

Ştiinţe:  

Obiectiv: să recunoască părţile principale ale corpului omenesc. 

Toţi copiii:  ridică mâna dreaptă; 

  ridică piciorul stâng; 

  rotesc capul; 

  îndoaie trunchiul în lateral; 

  se apleacă. 
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Educaţie muzicală:  

Obiectiv: să tacteze corect măsura de 2 timpi, cu ajutorul paşilor sau mersului cadenţat; 

Cântaţi melodia „Dirijorul”, tactând fiecare timp cu un pas apăsat pe podea. 

Abilităţi practice 

Obiectiv: să realizeze o lucrare utilă din hârtie. 

 După executarea moriştii din hârtie, elevii vor ieşi în curte, unde vor alerga o lungime de teren 

verificând dacă lucrarea funcţionează. 

„JOCUL FIGURILOR GEOMETRICE” 

Tipul: joc de creaţie 

Mod de organizare:  individual / în perechi  

Regula: Creează propoziţii, exerciţii, desene etc. folosind figurile geometrice. 

Obiective:   

- să folosească figurile geometrice în crearea unor desene, colaje; 

- să creeze propoziţii, exerciţii, folosind figurile geometrice ca simboluri ale unor numere sau cuvinte. 

Desfăşurare: Se dau jetoane cu figuri geometrice sau înlănţuiri ale acestora. Elevii îndeplinesc sarcina 

jocului, folosindu-se de acestea. 

Limba română: Alcătuieşte propoziţii după următoarea schemă: 

Legendă:      subiect 

atribut 

predicat 

complement. 

 

Matematică: Completează figurile geometrice cu numere, astfel încât egalităţile să fie adevărate. 

Educaţie plastică: Realizează un tapet cu pete decorative în formă de figuri geometrice. 

Abilităţi practice: realizează un colaj „Tangram”; 

Ştiinţe: Folosindu-te de figurile geometrice, desenează corpul uman, precizând părţile componente ale 

acestuia. 

Opţional „Cum circulăm?”: Creează câte un indicator de atenţionare, obligare sau interzicere pe care să 

le poată folosi în şcoală („Nu alerga!”, „Foloseşte coşul pentru hârtii!” etc.). 

„DESCOPERĂ IUTE!”  

Tipul: joc de descoperire 

Mod de organizare:  individual  
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Regula: Descoperă conform cerinţei!   

Obiectiv: să descopere instrumente muzicale, cuvinte, figuri etc. 

Desfăşurare: Elevii trebuie să descopere instrumentele din audiţie, verbele, tonuri ale unei culori etc., 

prin acţiuni specifice. 

Limba română: Descoperă verbul mimat de  coleg (Jocul pantomimelor)! 

Matematică: Mută 2 beţe de chibrit din figura construită pentru a obţine 7 pătrate din cele 4 iniţiale. 

Ştiinţe: Recunoaşte obiectele fiind legat la ochi: 

după gust: lămâie, bomboană, grapefruit, brânză sărată; 

după miros: spirt, oţet, lămâie, acetonă; 

după pipăit: burete, foarfece, creion, ascuţitoare. 

Educaţie muzicală: Descoperă după auz instrumentele muzicale din următoarea melodie. 

Educaţie plastică: Obţine pe suport cel puţin 6 tonuri ale unei culori, prin amestecurile cunoscute. 

 

Aceste jocuri favorizează activitatea liberă a elevilor şi promovează iniţiativa. Avantajul organizării 

pe grupe constă în însuşirea de către fiecare elev a unui model de muncă comun, în acomodarea 

interpersonală a partenerilor, în achiziţiile reciproce. 

Reuşita jocului didactic este condiţionată de proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lui metodică, 

de modul în care învăţătorul ştie să asigure concordanţă între toate elementele ce-l definesc. 
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EDUCAȚIA ÎN CONTEXT EUROPEAN 
Prof. Sfia-Merei Ramona - Colegiul Tehnic”Dimitrie Leonida”Petroșani 

 

Democratizarea învăţământului reprezintă un proces social situat la limita de intersecţie dintre 

sistemul de educaţie şi sistemul politic, care vizează perfecţionarea activităţii de conducere a şcolii, la 

toate nivelurile sale. În mod necesar este vorba despre crearea structurilor instituţionale necesare 

pentru: 

egalizarea şanselor de reuşită şcolară a tuturor elevilor în cadrul unui învăţământ general şi 

obligatoriu, între 6 şi 16 ani; 

promovarea managerilor şcolari, la toate nivelurile sistemului pe criterii de competenţă pedagogică 

şi socială confirmate la diferite intervale de timp. 

Informatizarea învăţământului reprezintă un proces social complex situat la linia de intersecţie 

dintre sistemul de educaţie şi sistemul cultural, condiţionat în ultimele decenii de cerinţele unei societăţi 

postindustriale, informatizate. Acest proces complex angajează asimilarea şi valorificarea noilor 

tehnologii informative în activităţile proiectate la nivelul sistemului de învăţământ, în contextul unor 

acţiuni specifice de: alfabetizare computerială, însuşire a cunoştinţelor studiate la disciplinele de profil 

informatic, realizare a gestiunii învăţământului, aplicare a instruirii asistate de calculator. 

La nivel de politică a educaţiei, informatizarea învăţământului implică introducerea şi utilizarea 

tehnologiilor informatice şi de comunicare în condiţiile interacţiunii continue dintre hard-soft-instruirea 

personalului. Efectele sociale angajate pe termen scurt, mediu şi lung vizează calitatea procesului de 

învăţământ (esenţializarea informaţiei angajate în cadrul programelor şcolare; promovarea tehnicilor de 

autoinstruire individualizată) şi a managementului şcolar (optimizarea bazei de date în termeni de 

selecţie, procesare, stocare, circulaţie în reţea pe orizontala şi verticala sistemului de învăţământ). 

Informatizarea învăţământului stimulează activitatea de proiectare, realizare şi dezvoltare a 

educaţiei la niveluri de competenţă proprii ştiinţei comunicării. Se au in vedere trei categorii de 

competenţe: 

competenţa profesorului, ca emiţător de informaţie; 

competenţa canalelor de comunicare pedagogică devenite publice prin folosirea unor tehnologii 

informaţionale de largă circulaţie; 

competenţa elevului/studentului – receptor “dispus să preia mai multă informaţie, care cere şi acordă 

un interes special produselor mediatice”. 
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În ceea ce priveşte descentralizarea administrativă a învăţământului, sociologia educaţiei militează 

pentru asigurarea unui raport optim între cerinţele generale ale domeniului – exprimate în termeni de 

centralizare ştiinţifică – şi posibilităţile şi cerinţele teritoriale şi locale – asumate în termeni de 

descentralizare administrativă. 

Analiza educaţiei poate fi realizată la nivel de sistem şi de proces. La nivel de sistem avem în vedere 

sistemul de educaţie şi de învăţământ. La nivel de proces, avem în vedere o serie de aspecte dinamice 

dezvoltate în cadrul raporturilor existente între educaţie şi principalele subsisteme ale vieţii sociale (de 

exemplu: evoluţia populaţiei şcolare, planificarea educaţiei, democratizarea educaţiei,informatizarea 

învăţământului). 

Relaţia specială existentă între învăţământ şi societate evidenţiază contribuţia şcolii la: 

dezvoltarea economică (raporturile existente între succesul şcolar şi cariera profesională); 

schimbarea socială (raporturile existente între evoluţia şcolii şi stratificarea şi mobilitatea socială); 

confirmarea unor modele culturale şi comunitare (rolul şcolii în afirmarea modelului cultural al societăţii 

industrializate sau postindustriale, respectiv rolul şcolii în afirmarea caracterului naţional al educaţiei). 

Sistemul de educaţie include ansamblul organizaţiilor sociale (economice, politice, culturale) şi al 

comunităţilor umane (familie, comunitate locală, naţiune) care, în mod direct sau indirect, intenţionat 

sau pontan, realizează funcţii pedagogice. 

Această definiţie acoperă conceptul de societate educativă sau de cetate educativă, lansat în anii 

1970 de UNESCO.Sistemul de învăţământ este principalul subsistem al sistemului de educaţie,care 

include ansamblul organizaţiilor sociale specializate în proiectarea şi realizarea unor activităţi de 

formare-dezvoltare a personalităţii. 

Complexitatea fenomenelor din societatea modernă solicită un bagaj de cunoştinţe şi capacităţi din 

ce în ce mai bogat. De asemenea, viteza cu care informaţia circulă în volum imens inhibă capacitatea 

receptorului de interpretare în timp util a acesteia. Societatea contemporană este caracterizată prin 

dinamism, prin înnoire continuă. Ea nu poate fi cunoscută decât prin interpretări personale, variabile şi 

în mare măsură subiective, simbolice. P Drucker: ceea ce înţelegem acum prin cunoaştere este 

„informaţie efectivă în acţiune, informaţie orientată spre rezultate”. Trecerea de la cunoaşterea ca un 

ansamblu de cunoştinţe, informaţii, date, la cunoaştere ca un ansamblu de competenţe („a şti să faci/ 

să acţionezi”) determină o mutare de accent în educaţie, de la expunerea „ex-cathedra” la învăţarea prin 

experienţă/ prin practică, de la transmiterea şi memorarea de informaţii (informare), la formarea de 

abilităţi, capacităţi, competenţe. Apare nevoia formării unor indivizi capabili, în primul rând, să analizeze 

situaţiile concrete, noi, şi să răspundă adecvat utilizând capacităţi de gândire logică, de rezolvare de 
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probleme, de gândire critică, de gândire divergentă etc. Trebuie formate deprinderi de învăţare 

continuă, capacităţi de adaptare la noile situaţii. 

Rolul profesorului – de a crea situaţii de învăţare în cadrul cărora elevul îşi conştientizează 

demersurile de învăţare, rezultatele, neajunsurile şi îşi perfecţionează continuu activităţile de învăţare; 

aceste abilităţi se educă, se învaţă, se exersează încă din primii ani de şcoală 

 

 

 

 

ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR, O MODALITATE PRIN CARE VIZĂM 
STAREA DE BINE A COPILULUI 

Prof. Înv. Preșc. - Sintulescu Rodica - Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani 

 

 

“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”) 

Kurt Hahn,fondatorul primei școli de Educație Experimentală Outdoor,considera că societatea 

modernă suferă de mai multe boli: declinul condiției fizice, al spiritului de antreprenoriat, al imaginației, 

creativității si abilităților practice, al autodisciplinării și al compasiunii interumane.După părerea sa,” 

principala sarcină a educației este să asigure supraviețuirea următoarelor calități: o curiozitate 

inovatoare, o voință invincibilă, tenacitate în atingerea țelului, lepădare de sine și deasupra tuturor: 

compasiune!”   

De asemenea, scrisoarea metodică a educatoarelor promovează  trei concepte integrate şi 

multidimensionale, prezente în legislaţia şi/sau în documentele de politică publică ale majorităţii statelor 

lumii, respectiv: 

Interesul superior al copilului (The best interests of the child, UDE Working Report, 2010); 

Starea de bine a copilului (Doing better for children, OECD, 2009); 

Bucuria/plăcerea de a învăţa (Barsade, 2002). 

De curând a crescut interesul cadrelor didactice pentru programe educaționale alternative în 

educația nonformală, cum ar fi: educația outdor sau educația în aer liber,învățarea prin aventură sau 

activități extrașcolare cu caracter interdisciplinar.Programele de educație outdoor se desfășoară în 

natură sau în spaţii neconvenţionale,în afara sălii de clasă,având caracter nonformal.Educația outdoor 

este cea care începe dincolo de ușa clasei și se consumă în drumeții, excursii, incursiuni în lumea reală 
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(pădure, cartier, parc, centru cultural, comercial, industrial etc.) și care este conexată la conținuturile 

școlare, fiind un mediu de explorare, de aplicare, de punere la probă sau experimentare a unor 

cunoștințe stipulate prin programă. Această ipostază a formării a luat un avânt deosebit, dispunând și 

de o consistentă literatură în domeniu, ca și de o practică pe măsură, în țări precum Suedia, Danemarca, 

Norvegia, Finlanda.Se evidențiază un mod de învățare experiential”Înveți cu creierul,mâinile și 

inima!”.Eficiența educației experiențiale poate fi ilustrată printr-un proverb chinezesc:Ce aud-uit,ce văd-

îmi amintesc,ce fac-înțeleg.Este un lucru îmbucurător,întrucât educația Outdoor oferă oportunitatea 

acumulării de cunoștințe,exersării deprinderilor fizice și formării unor comportamente.  

Mediul preșcolar oferă posibilitatea realizării în bune condiții a educației outdoor.Ţinând seeama de 

faptul că bucuria de a învăţa determină o stare de bine a copilului,educatoarele trebuie să ofere multiple 

ocazii pentru a trezi în preşcolar plăcerea de a învăţa şi de a se simţi bine în climatul educaţional 

creat.Activităţile de tip outdoor reprezintă oportunităţi atât pentru producerea unei stări emoţionale ce 

favorizează învăţarea,cât şi o modalitate de a forma,consolida sau exersa deprinderi şi cunoştinţe pe 

domeniile experienţiale cuprinse în Curriculum-ul pentru învăţământ preşcolar. Mediul înconjurător 

devine șantier de aplicare a cunoștințelor sau arenă de descoperire a noi probleme a căror rezolvare se 

poate face fie la fața locului, fie în perimetrul sălii de clasă.Chiar dacă instituţia preşcolară nu poate 

răspunde solicitărilor copiilor de a pleca măcar o dată pe săptămână în mijlocul naturii,pentru a 

desfăşura activităţi de educaţie outdoor,însăşi ieşirea de scurtă durată în curtea grădiniţei sau în parcul 

din apropiere,vizitele la instituţii culturale învecinate oferă oportunităţi  pentru o educaţie outdoor,ce 

stimulează preşcolarii,favorizând calitatea educaţiei acestora. 

În cele ce urmează voi purcede la o incursiune în domeniile experienţiale cuprinse în Curriculum-ul 

preşcolar, spre a prezenta câteva sugestii de conţinuturi care valorifică educaţia outdoor. 

    La domeniul „Limbă şi comunicare” educatoarea poate alege să desfăşoare un joc didactic în sala de 

grupă,cu ajutorul unor jetoane,acţiune ce devine, plictisitoare pentru preşcolari ,dacă se repetă de mai 

multe ori în aceleaşi condiţii sau poate ieşi în curtea grădiniţei, în parc sau în pădure,unde copiii pot 

utiliza elemente naturale pentru desfăşurarea jocului.Cu siguranţă că,natura,prin coloritul şi varietatea 

elementelor va stimula învăţarea şi va crea un climat educaţional relaxant. 

 Memorarea unor versuri se poate realiza apelând la o imagine statică în sala de grupă sau într-un mediu 

natural,cu elemente corespondente versurilor,imitând acţiuni,care facilitează procesul de memorare. 
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Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele poate fi realizată în sala de 

grupă,utilizând jetoane,dar mediul natural cu elementele lui poate fi cadrul educaţional plăcut şi relaxant 

de exersare a deprinderii de a număra,stimulând starea de bine a copilului. 

Natura reprezintă un material didactic recreativ și stimulativ şi pentru activitățile de cunoașterea 

mediului.Pădurea,parcul,muntele,grădina zoologică,o fermă cu păsări şi cu animale domestice 

reprezintă câteva oportunităţi pentru organizarea eficientă şi relaxantă a observărilor.Dar, dacă 

deplasarea în aceste zone nu e posibilă o curte spaţioasă poate oferi prilejul observării unor mici 

insecte,precum furnicile sau descoperirii transformărilor din natură în diferite anotimpuri. Fotografierea 

unei plante (de preferat un copac) de-a lungul anului, apoi adunarea acestor imagini intr-o prezentare 

de tip slide show e o metodă minunată de a observa schimbarea adusă de anotimpuri.O plimbare cu 

bicicleta şi observarea elementelor caracteristice este mai motivantă şi mai atractivă decât o activitate 

de observare pe bază de imagini ,în sala de grupă.  
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Activitățile ecologice de plantare de flori și arbori sunt pe placul preșcolarilor și îi apropie de natură. 

Dar,pentru că în grădiniță conținuturile sunt abordate integrat,o acțiunea de plantare de flori oferă 

prilejul reactualizării unor cunoștințe matematice,privind constituirea de grupe după criteriul 

formei,mărimii sau culorii sau exersarea număratului și socotitului,precum și dezvoltarea abilităților 

fonetice și lexicale.   

Activităţile plastice, muzicale şi practice pot fi organizate în aer liber.Creta colorată pot fi utilizată în 

aer liber pentru realizarea desenelor individuale sau colective.Nelimitarea spaţiului de lucru inspiră şi 

reduce plictiseala din sala de grupă.Totodată,natura îi poate inspira pe micuţi în a crea diverse 

tablouri,colaje cu materiale din natură, decoraţiuni.  

 

Activităţile educative, materializate în vizite, excursii, drumeţii reprezintă o formă de cunoaştere şi 

de educare mai interesantă şi mai captivantă decât o povestire sau lecturare de imagini.O vizită la muzeu 

stârneşte curiozitatea preşcolarului mai mult decât o planşă,observată în sala de grupă. Asta şi pentru 

că,de cele mai multe ori i se  prezintă copilului o lume nouă,plină de mister.Nu trebuie neglijate nici 

acţiunile educative care îl pun pe preşcolar în ipostaza de a interpreta „rolul”specific unei meserii. Pe 

lângă aptitudinile antreprenoriale pe care le dezvoltă,aceste activităţi sunt atractive,relaxante şi 

motivează preşcolarii. Atunci când deplasarea în natură este imposibilă,educatoarele pot improviza în 

curtea instituției preșcolare  un colț de natură.Astfel,la Grupa Mare am desfășurat o activitate de tip 

outdoor cu tema”Toamnă şi hărnicie”.Pentru crearea mediului ambiental am folosit materiale din natură 

precum:crengi de pomi,coarde de viță de vie,struguri,nuci,mere,amenajând o livadă cu pomi fructiferi și 

viță de vie.Chiar dacă preșcolarii nu au putut culege roadele toamnei dintr-o livadă adevărată,ei s-au 
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bucurat să participe la recoltare în minilivada din curtea grădiniței.Ca niște gospodari adevărați,copiii au 

utilizat roadele culese pentru prepararea mustului și pentru pregătirea unor compoturi. 

Inițiând proiectul educațional”De vorbă cu o carte”,am condus preșcolarii în spațiul în care ia naștere 

cartea:tipografia.Copiii au observat utilajele care ajută la realizarea cărților și ziarelor.Mergând la 

bibliotecă, au observat cum este amenajat spațiul instituției culturale și au dobândit cunoștințe privind 

împrumutul cărților,înțelegând importanța lecturii.Acest proiect a fost pretextul inițierii unui concurs de 

colectare de maculatură pentru a veni în sprijinul pădurilor,călăuziți de îndemnul”1 kg de maculatură 

salvează 10 arbori”.În drumețiile din pădure, copiii învață că ambalajele nu trebuie aruncate în natură,ci 

trebuie duse la centrele de reciclare pentru a obține produse noi. 

Nu trebuie uitate jocurile de mișcare și activitățile sportive în aer liber.Chiar dacă unele grădinițe 

din mediul urban sunt vitregite de spațiul necesar organizării unor astfel de acțiuni,o deplasare pe o 

pajiște sau un stadion oferă  prilejul organizării unor întreceri sportive,a unor jocuri de orientare în 

spațiu,aidoma cercetașilor sau a unor meciuri de baschet,volei sau fotbal. 

Exemplele prezentate demonstrează că educaţia outdoor poate reprezenta o modalitate de 

implementare a curriculumului preşcolar.Numai că, specificul acestor activităţi,care creează un mediu 

relaxant, liber, fără constrângerile pe care le impun „cei 4 pereţi ai unei săli de clasă”,contribuie în mare 

măsură la producerea stării de bine a copilului.De obicei,ca activităţi cu caracter nonformal,activităţile 

outdoor trebuie realizate doar în conformitate cu dorinţele copilului, la iniţiativa lui ,axându-se pe 

spontaneitate şi creativitate.De aceea,nu trebuie realizat un demers didactic rigid şi închistat în şabloane 

metodologice.Sub aspect nonformal,activităţile de tip outdoor contribuie, în principal,la a produce 

copilului o stare de bine,decât să îndeplinească cu stricteţe prevederile Curriculumului.Dar,realizate ca 

şi activităţi complementare celor informale,aceste activităţi au un rol determinant în dezvoltarea psihică 

a copilului. 

Variante de activități outdoor sunt nenumărate,influențate fiind de creativitatea și ingeniozitatea 

educatoarelor.Introducerea acestora în mediul preșcolar este benefică datorită multiplelor avantaje: 

- oferă posibilitatea contactului cu natura; 

- reprezintă un climat motivațional copiilor cu dificultăți de învățare; 

- formează abilități de colaborare, comunicare, învățare activă; 

- educă adaptabilitatea, flexibilitatea, inițiativa, autonomia, asumarea responsabilității. 

    Închei prin a stabili locul şi rolul educaţiei de tip outdoor în sistemul de învăţământ,aşa cum îl vede 

pedagogul Constantin Cucoş:” Educația din școală rămâne sărăcită dacă nu este complementată de ceea 

ce se poate adăuga dinafara perimetrului ei; Educația de tip outdoor nu eclipsează educația din sala de 
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clasă, ci îi imprimă o altă demnitate și consistență. Este o formă de stimulare și „împlinire” a ei, prin 

extensiuni, aplicații, prefațări de noi căutări. O școală inovativă va prelua și integra, în modul ei specific, 

astfel de situații, le va face aliat, sursă de revigorare, de întărire, de extensiune a ariei ei de acțiune. Și 

asta, pentru binele școlii și al celor care intră în ea, deopotrivă!” 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Baze teoretice ale Educației Outdoor –http:outdoorlife.ro   

2.Curriculum pentru învăţământ preşcolar 

3.Scrisoarea metodică a educatoarelor pentru anul şcolar 2014-2015 

 

 

CONSILIEREA ŞCOLARĂ CA INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ PENTRU 
PREVENIREA ABANDONUL ŞCOLAR 

Prof. Soceanu Cristina, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan 

Prof. Ivan Eugenia, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” Vulcan 

 

 

Modalităţi de intervenţie la nivelul familiei. 

În contextul ansamblului etiologic care intervine în fenomenul abandonului şcolar, o poziţie aparte 

o ocupă familia. Relaţia şcoală – familie a avut întotdeauna un rol deosebit de important în evoluţia 

socială, psihică, intelectuală a beneficiarului educaţiei (elevului). În context istoric, familia a înregistrat 

modificări la nivelul status-rolurilor, acest lucru având implicaţii directe şi imediate asupra evoluţiei 

şcolare a copilului. Familia, element al constructului social „se mişcă” în direcţia de evoluţie a societăţii. 

Acest aspect nu constituie întotdeauna un avantaj – exemplul societăţii româneşti. Spre exemplu, 

migraţia forţei de muncă are consecinţe multiple pe diferite planuri: economic, social, cultural. Se ştie 

că dintotdeauna neînţelegerile, dezechilibrele în plan familial au constituit originea problemelor şcolare 

ale copilului. În societatea postmodernă dezechilibrele intrafamiliale sunt şi consecinţa migraţiilor spre 

locuri de muncă îndepărtate, bine plătite. Diagnozele şcolare actuale realizate în vederea surprinderii 

cauzelor insuccesului şcolar, tulburărilor de comportament, absenteismului, abandonului şcolar, relevă 

tot mai mult impactul negativ al plecării părinţilor la muncă în străinătate. În momentul de faţă nu există 

statistici foarte clare din care să rezulte numărul real al românilor plecaţi să muncească peste hotare, cu 

deosebire a celor din zona Moldovei unde fenomenul are o amploare deosebită. Ţinând cont că acest 

fenomen are şi dimensiuni ilegale, culegerea datelor devine şi mai dificil. Copiii se adaptează foarte greu 

cu lipsa părinţilor, persoana desemnată să-i supravegheze nu reuşeşte să suplinească nevoile copilului, 

iar acest lucru se reflectă direct şi imediat în atitudinea copilului faţă de viaţa şcolară. Familia joacă un 
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rol esenţial, alături de şcoală, în dezvoltarea şi menţinerea stării de bine, al acelui echilibru bio-psiho-

social atât de necesar fiinţei umane. În majoritatea situaţiilor, familia reprezintă reperul major în 

conturarea opţiunii pentru o anumită carieră a copiilor. Părinţii sunt pentru copii sursa primară şi cea 

mai puternică de învăţare, de sprijin afectiv şi securitate. Copilul îşi schiţează în familie jaloanele 

importante ale personalităţii sale şi se poate defini pe sine prin valorile promovate de aceasta, normele 

sociale apreciate şi puse în practică, ţelurile ei etc. Între strategiile urmate pentru configurarea situaţiei 

dorite (restabilirea situaţiei şcolare a elevului) se numără şi consilierea şcolară. Întrucât la cei mai mulţi 

elevi problemele şcolare se ivesc pe fondul unui dezechilibru afectiv-emoţional, principalul rol al 

consilierului se vădeşte în restabilirea echilibrului pe dimensiunea afectivă a personalităţii. 

Motivaţia pentru implicarea familiei în procesul consilierii şcolare este dată de impactul pe care 

întregul sistem familial îl are asupra elevului. Dinamica familiei se răsfrânge direct asupra 

comportamentului general al elevului afectând în mod special dimensiunile: emoţională, socială şi 

şcolară. Comportamentul unui elev poate fi înţeles numai în contextul mai larg al interacţiunilor 

familiale. Scenariul clasic al derulării întâlnirilor de consiliere familială presupune :  

• expunerea problemei, situaţiei pentru care se caută o soluţie care să fie acceptată de toate părţile;  

• identificarea cauzelor, motivelor care au împiedicat, blocat, îngreunat rezolvarea problemei;  

• schimb de păreri, comentarii, propuneri şi idei de rezolvare;  

• conturarea unui plan de acţiune şi soluţionare a situaţiei. Întreaga dinamică a grupului familial este 

direcţionată, în fapt, spre un proces de învăţare, de dezvoltare şi optimizare.  

Obiectivele consilierii familiale sunt :  

 rezolvarea eficientă a unor probleme ale vieţii de zi cu zi cu care se confruntă familia ;  

 confruntarea cu situaţiile de tranziţie din ciclul de viaţă al familiei şi facilitarea adaptării la schimbările 

impuse de acestea ;  

 ajutarea indivizilor în a conştientiza anumite nevoi, emoţii, gânduri negative, comportamente şi 

situaţii problematice ;  

 ascultarea, înţelegerea şi aprecierea sentimentelor inadecvate ale persoanelor implicate în procesul 

de consiliere ;  

 Identificarea cauzelor situaţiilor problematice şi a soluţiilor alternative la situaţia actuală ; 

 ajutor în depăşirea situaţiilor dificile inerente ciclului vieţii de familie, însoţite de anxietate, frică, 

depresie, manie, teamă, relaţii interpersonale disfuncţionale, conflictuale, etc. 

Modalităţi de intervenţie la nivelul şcolii  
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Şcoala s-a situat mult timp în poziţia socială de instrument de clasă, perpetuând inegalitatea între 

clase prin promovarea inegalităţii şanselor de acces la învăţătură şi cultură. În prezent, ea a depăşit 

această poziţie, în ceea ce priveşte consilierea şcolară şi profesională, rolul ei fiind determinant. Acesta 

nu se realizează doar la orele de dirigenţie, ci în mod constant şi sistematic prin toate tipurile de activităţi 

în şcoală : didactice, extra-şcolare, formale, non-formale și informale. Ora de dirigenţie are un rol din ce 

în ce mai important pentru cunoaşterea elevilor, pentru stimularea dezvoltării lor, pentru informarea şi 

orientarea lor. Profesorul – diriginte, profesorul- pedagog prin abordarea unei tematici profesionale la 

orele de dirigenţie, prin discuţiile personale cu subiecţii interesaţi, vor avea un rol din ce în ce mai specific 

pentru consilierea şcolară şi profesională. Prima intervenţie de dirijare şi consiliere se face în perioada 

preşcolară. La sfârşitul gimnaziului are loc o consiliere şcolară mai complexă însoţită de forme de selecţie 

în liceu (capacitate, testare naţională, admiterea în liceu). Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu 

multiple funcţii, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul 

optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare este vitală în 

societatea contemporană, mai ales în condiţiile în care se înregistrează o creştere alarmantă a numărului 

de eşecuri şi abandonuri şcolare, a comportamentelor delincvente, a tulburărilor emoţionale. Şcoala 

poate şi trebuie să facă mai mult în direcţia prevenţiei şi soluţionării problemelor cu care se confruntă. 

Se pot identifica diferite niveluri de consiliere care se pot desfăşura în şcoală :  

Un prim nivel este cel al sfatului/sprijinului continuu pe care orice profesor îl acordă elevilor, prin 

însăşi exercitarea profesiei didactice, care presupune o comunicare continuă, directă. Problemele care 

constituie temeiul acestui tip de consiliere/sfat sunt adesea cele legate strict de disciplina pe care 

profesorul o predă şi mai rar cuprind sfera vieţii personale a elevului.  

Un al doilea nivel îl constituie consilierea şcolară pe care o poate acorda orice cadru didactic care s-

a format suplimentar – prin studii aprofundate sau cursuri de formare continuă şi practică – pentru 

asemenea activităţi. Obiectul acestui tip de consiliere îl constituie problemele personale/dificultăţile 

elevilor, atât cele provenite din viaţa lor de şcolari cât şi cele din afara şcolii. Consilierea nu se predă, ci 

se realizează sub forma unor şedinţe de lucru practice, în cadrul cărora se dezvoltă un tip special de 

relaţie, relaţia de consiliere. 

Consilierul trebuie să demonstreze capacităţi empatice (empatia constă în capacitatea de a percepe 

cadrul intern de referinţă al interlocutorului, cu toate componentele emoţionale ale acestuia, fără a te 

identifica cu acesta.), capacităţi care se dezvoltă prin exersarea comunicării verbale şi nonverbale 

eficiente. Consilierul trebuie să accepte necondiţionat interrelaţionarea cu subiectul, indiferent dacă 

valorile acestuia diferă sau sunt diametral opuse. Activitatea sa trebuie să se bazeze permanent pe 
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contracararea gândirii negative a interlocutorului, concomitent cu găsirea modalităţilor optime de 

pozitivare a acesteia - (exemplificare: contracararea posturii de victimă a clientului, prin contra-

argumente logice). 

Bibliografie: 

Băban A., Consiliere educaţională, Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, Imprimeria 

„Ardealul”, Cluj Napoca, 2001. 

Pitariu H., Centrul de orientare şcolară şi profesională, Expert, România, 1997. 
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INTEGRAREA ELEVILOR CU CES PE PIAȚA MUNCII 
Prof. Solomon Oana-Melinda - Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani 

 

Un aspect de maximă importanță pentru societatea modernă în care trăim este integrarea elevilor 

cu cerințe educative speciale pe  piața muncii. Astfel, la finalul studiilor liceale este foarte important ca 

aceștia să dea dovadă că prin forțe proprii vor reuși să facă față provocărilor societății din care fac parte. 

Societatea trebuie să urmărească și să asigure satisfacearea nevoilor/cerințelor reale ale 

persoanelor cu cerințe educative speciale. 

Deși legislația actuală prevede sancțiuni pentru angajatorii care refuză să angajeze elevii care au 

figurat cu cerințe educative speciale și diferite facilități pentru cei care îi angajează, doar 4,17% dintre 

persoanele cu nevoi speciale erau active din punct de vedere profesional în 2015, deoarece accesul lor 

pe piața muncii este înca foarte limitat. 

Economia socială s-a dezvoltat ca o modalitate de depășire a unor probleme sociale precum lipsa 

locurilor de muncă. Aceasta are un efect pozitiv asupra creșterii ocupării forței de muncă, oferind ”noi 

oportunități de angajare în circuitul economic a unor segmente sociale excluse de o economie bazată pe 

o competiție fără suflet”. (Cace, 2010) 

Persoanele cu dizabilități reprezintă o categorie asupra căreia se orientează conceptul de economie 

socială. Persoanele cu diferite dizabilități se confruntă cu diferite bariere de ordin social, cultural, fizic, 

care le împiedică și să aibă acces la integrarea pe piața muncii. 

Integrarea copiilor cu cerinţe speciale se poate realiza dacă există colaborarea permanentă între: 

elevi, profesori, părinţi, consilieri, organizaţii nonguvernamentale şi alţi parteneri viabili care se pot 

implica. În viziunea şcolii/educaţiei incluzive, cooperarea constituie un element fundamental, 

determinant pentru realizarea succesului, succesul privit ca autonomie şi independenţă necesară 

inserţiei sociale post-şcolare sau/şi post-instituţionale. 
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Serviciile de sprijin acționează direct asupra mediului fizic și indirect asupra mediului social, avându-

se în vedere reabilitarea și integrarea persoanei cu dizabilități. Prin integrarea profesionalăî întelegem 

suma ajutoarelor de tip tehnic și a celor financiare acordate de angajatori persoanelor cu deficiențe, 

având ca finalitate identificarea, adaptarea, menținerea și îmbunătățirea unui loc de munca. 

Se poate concluziona că economia socială reprezintă o completare a acţiunilor întreprinse de 

responsabilii de drept în sensul integrării profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, prin asigurarea 

angajabilităţii acestora în câmpul muncii, prin accesibilizarea şi adaptarea mediului de lucru la nevoile 

acestora şi prin implicarea activă a beneficiarilor în desfăşurarea de activităţi lucrative, în funcţie de 

abilităţile deţinute. 
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EDUCAŢIA TIMPURIE CA DOMENIU MULTIPLU ŞI COMPLEX DE STUDIU ŞI 
ACŢIUNE 

                                                               Prof. Stanc Ana - Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni 

           

Educaţia timpurie se constituie într-o abordare pedagogică ce acoperă un interval în care au loc 

transformări profunde şi achiziţii fundamentale în dezvoltarea copilului, subliniindu-se faptul că 

învăţarea începe de la naştere şi se derulează pe tot parcursul vieţii. Educaţia timpurie este astfel, prima 

treaptă de pregătire pentru educaţia formală, pregătind intrarea copilului în sistemul de învăţământ 

obligatoriu, odată cu intrarea în clasa pregătitoare. 

Note distinctive ale educaţiei timpurii: 



188 

 

copilul este unic şi abordarea lui trebuie să fie holistă (comprehensivă sub toate aspectele dezvoltării 

sale) 

vârstele mici recomandă o abordare integrată a serviciilor de educaţie timpurie (îngrijire, 

nutriţie,educaţie) 

adultul/ educatorul, la nivelul relaţiei didactice, apare ca un partener matur de joc, care cunoaşte toate 

detaliile şi regulile care trebuie respectate 

activităţile desfăşurate în cadrul procesului educaţional sunt adevărate ocazii de învăţare situaţională 

părintele este partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – grădiniţă – comunitate este 

hotărâtoare (Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar, 3-6/7 ani, M.E.C.T., 2008). 

 

Valori promovate de orice curriculum pentru educaţie timpurie: 

Drepturile fundamentale ale copilului (dreptul la viaţă şi sănătate, dreptul la familie, dreptul laeducaţie, 

dreptul de a fi ascultat şi de a se exprima liber) 

Dezvoltarea globală a copilului 

 Incluziunea, ca proces de promovare a diversităţii şi toleranţei 

Non-discriminarea şi excluderea inechităţii sociale, culturale, economice şi de gen (asigurarea de şanse 

egale tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie printr-o abordare educaţională echilibrată) 

 Principii şi cerinţe în educaţia timpurie: 

Abordarea holistă a dezvoltării copilului; 

Promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia, în 

contextul interacţiunii cu mediul natural şi social; 

Adecvarea întregului proces educaţional la particularităţile de vârstă şi individuale; 

Individualitatea fiecărui copil trebuie recunoscută şi, de aceea, fiecare copil trebuie tratat în acord cu 

nevoile sale; 

Fiecare copil trebuie să aibă oportunităţi egale de a se juca, de a învăţa şi de a se dezvolta, în funcţie de 

potenţialul său; 

Evitarea exprimărilor şi a prejudecăţilor de tip discriminator de către cadrul didactic, personalul non-

didactic, copii şi părinţi; 

Promovarea şi aplicarea principiilor incluziunii sociale;  

Celebrarea diversităţii; 

Centrarea demersurilor educaţionale pe nevoile familiilor în scopul creării unui parteneriat strâns cu 

acestea, incluzând participarea părinţilor la organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
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Valorificarea principiilor învăţării autentice; 

Respectarea coerenţei şi a continuităţii curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor  

Respectarea standardelor europene şi internaţionale privind educaţia timpurie  

Finalităţile educaţiei timpurii sunt:  

Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de 

trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia 

Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, 

deprinderi, atitudini si conduite noi; încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, 

ca experienţe autonome de învăţare 

Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de 

sine pozitive 

Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare 

Efecte ale educaţiei timpurii pe termen lung: 

Copiii care au beneficiat de educaţie timpurie de calitate se simt mai atraşi de şcoală, manifestă atitudini 

pozitive faţă de învăţare, obţin rezultate mai bune, sunt motivaţi şi doresc să finalizeze întregul parcurs 

şcolar, ceea ce duce la scăderea absenteismului, creşterea ratei de şcolarizare şi reducerea abandonului 

şcolar 

Educaţia timpurie contribuie la egalizarea şanselor copiilor (copiii în situaţii de risc, care provin din medii 

socio-culturale dezavantajate, cei care prezintă dizabilităţi sau aparţin unor grupuri etnice minoritare), 

la progresul acestora şi ulterior la integrarea în societate 

Educaţia timpurie contribuie substanţial la realizarea idealului paideic prin factorii implicaţi: calitatea 

personalului din grădiniţă; mediul educaţional organizat pe centre de activitate/ interes; numărul de 

copii din grupă; calitatea proiectării demersurilor instructiv-educative la nivel macro şi micro (demers 

personalizat, care presupune elaborarea de instrumente didactice de interpretare personală a 

programei şcolare în funcţie de contextul educaţional) 

 Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru invită la o revalorizare a locului educaţiei în contextul vieţii 

contemporane. Pe de o parte, este din ce în ce mai acută nevoia de a oferi individului instrumente reale 

de a se înţelege pe sine şi pe de altă parte, pentru o mai bună convieţuire într-o lume complexă. Educaţia 

diferenţiată şi personalizată a copiilor poate fi unul dintre răspunsurile şcolii la această problematică. 

Dacă pentru mult timp copilul trebuia să se adapteze grădiniţei sau şcolii, în zilele noastre este din ce în 

ce mai evident că grădiniţa şi şcoala trebuie să se adapteze nevoilor specifice şi particularităţilor 

copilului. Abordarea diferenţiată aduce în discuţie adaptarea învăţământului la particularităţile 
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psihofizice ale copilului, ceea ce presupune o foarte bună cunoaştere a copilului în ceea ce priveşte 

temperamentul, priceperile şi deprinderile, interesele, potenţialul intelectual, trăsăturile de 

personalitate, etc. Pe de altă parte, dincolo de aceste caracteristici individuale, educatorii trebuie să 

cunoască „ereditatea socio-culturală“ pe care copilul o aduce din familie. La nivelul sistemului 

educaţional, demersul didactic tradiţional dominant era caracterizat de predarea frontală prin utilizarea 

aceloraşi metode de lucru şi sarcini pentru toţi copiii fără a se ţine seama de particularităţile individuale. 

Această corelare necorespunzătoare între volumul, gradul de complexitate a cunoştinţelor, metodele de 

învăţare şi particularităţile socio-emoţionale şi cognitive ale copiilor poate avea drept consecinţă 

demotivarea şi apoi insuccesul şcolar şi chiar social, pe termen lung. 

Respectarea diferenţelor individuale duce la crearea unor situaţii de învăţare care să permită 

copiilor progresul pe căi diferite, pentru realizarea aceloraşi obiective. Definitor pentru progresul copiilor 

este modul în care aceştia conectează informaţiile şi procesele psihice specifice învăţării. Implicarea unei 

multitudini de procese psihice potenţează caracterul formativ al demersului educaţional şi creează 

condiţiile favorabile pentru activitatea ulterioară de învăţare. Ca proces, învăţarea implică o serie de 

componente psihice, diferite de la un copil la altul. Drept urmare, organizarea situaţiilor de învăţare 

urmează să asigure condiţii favorabile activităţii de învăţare ca proces complex de informare şi formare, 

de asimilare a cunoştinţelor şi dezvoltare a componentelor structurale ale personalităţii umane. Aceasta 

implică crearea situaţiilor de învăţare care să determine o participare activă a copilului în procesul de 

învăţare prin interacţiuni directe. 

Premise ale învăţării individualizate sunt: 

Dreptul de a fi diferit sau dreptul la diversitate este un drept fundamental al omului. 

În activitatea de învăţare, între copii există diferenţe semnificative de ritm, volum, profunzime şi stil. 

Egalitatea şanselor în ceea ce priveşte educaţia trebuie să se instituie prin recunoaşterea şi respectarea 

diferenţelor de capacitate înnăscută şi dobândită. 

Egalitatea accesului la educaţie presupune o şcoală adaptată posibilităţilor aptitudinale şi nevoilor 

fiecăruia. 

Indiferent de rolul pe care îl avem în grădiniţă ne aflăm într-o poziţie de receptor/ iniţiator al 

interacţiunii cu copilul, preluând într-o mare măsură acţiunile parentale. Tot ceea ce-l înconjoară pe copil 

trebuie să îl susţină să exploreze, să experimenteze, să se dezvolte. Dincolo de mediul 

fizic în care se derulează activitatea din grădiniţă, mediu care este deosebit de important, este necesar 

să recunoaştem importanţa intervenţiei fiecărui membru al personalului, didactic, nedidactic sau 

auxiliar, fiecare membru în echipă, se va regăsi într-o mai mare sau mai mică măsură în relaţiile pe care 
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copilul învaţă să le construiască cu adulţii din jurul său şi, în acelaşi timp, în dezvoltarea integrată a 

acestuia. 

      În derularea activităţii în grădiniţă, într-un spaţiu destinat copilului şi dezvoltării acestuia, fiecare gest 

are o semnificaţie de îngrijire, creştere şi dezvoltare a copilului şi este important ca toţi profesioniştii să 

deţină acelaşi tip de aptitudini şi atitudini în raport cu copilul: 

• căldură şi afecţiune; 

• răspuns imediat la nevoile copilului; 

• disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; 

• sancţionare educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; 

• respect; 

• deschidere şi comunicare; 

• limite clare şi bine precizate; 

• recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; 

• nediscriminarea; 

• confidenţialitate şi încredere reciprocă.                                                        
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PROBLEMELE TINERILOR DIN ROMANIA  
Prof. Stanca Gabriela Mariana –Școala Sanitară Postliceală ,,Carol Davila” Petroșani 

 

Tinerii din România se confruntă cu situaţii serioase şi probleme reale, a căror rezolvare stă dincolo 

de partizanatul politic. În urma dialogului pe care l-am avut cu sute şi sute de tineri de pe tot cuprinsul 

acestei ţări, am reuşit să identific câteva subiecte mari. Sunt convins că ele nu sunt singurele şi sunt 

convins, de asemenea, că ele sunt mult mai nuanţate – de unde şi ideea cercetării masive în rândul 

tinerilor. În percepţia tinerilor, principalele două probleme cu care se confruntă ei şi România în acest 

moment sunt sărăcia şi locurile de muncă. În ceea ce priveşte sărăcia, aproape o treime din tinerii din 

România trăiesc în condiţii de privare materială severă. De trei ori mai mult decât media UE. Un procent 

de 43% din cei cu vârsta cuprinsă 15-29 de ani trăiesc în risc de sărăcie. Deşi riscul de sărăcie şi excluziune 

socială a scăzut în ultimii 10 ani pentru întreaga populaţie, sărăcia a scăzut de patru ori mai repede 

pentru cei de peste 65 de ani în comparaţie cu cei de până în 16 ani. Da, avem încă copii care se culcă 

flămânzi seara şi pentru care cornul şi laptele de la şcoală este cea mai consistentă masă a zilei.   Salariul 

este de departe cel mai important criteriu în selectarea unui loc de muncă, urmat de siguranţa locului 

de muncă. Iar în ceea ce priveşte veniturile, inegalitatea în rândul tinerilor este cât se poate de reală. 

Veniturile tinerilor angajați diferă substanţial, orăşenii tineri câştigând mai mult decât cei de la sat, tinerii 

din Bucureşti cel mai mult şi cei din Moldova cel mai puţin, iar bărbaţii obţin venituri mai mari decât 

femeile.   Aproape trei sferturi dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 14-29 de ani şi mai bine de jumătate 

dintre tinerii cu vârsta de peste 18 ani încă locuiesc cu părinţii. Acest lucru a dus la creşterea vârstei de 

căsătorie la peste 30 de ani şi la decizia multor cupluri de a amâna conceperea unui copil până după 30 

de ani. Consecinţa: rată relativ ridicată a divorţurilor între tineri, natalitate scăzută, spor demografic 

negativ, societate îmbătrânită.   Tinerii din mediul rural şi cei din regiunile sărace au şanse mai scăzute 

să termine şcolile post-liceale sau să urmeze studii universitare. Decalajele de dezvoltare şi bunăstare 

dintre regiuni se adâncesc, iar consecinţa este suportată de întreaga societate. În plus faţă de toate 

acestea, se adaugă şi ostracizarea socială atât a tinerilor săraci, cât şi a tinerilor din mediul rural sau 

regiunile slab dezvoltate, creându-se o spirală a neîncrederii şi a potenţialului irosit.   Deşi are extrem de 

mulţi tineri talentaţi în IT şi în software, România are şi recordul european negativ în ceea ce priveşte 

numărul tinerilor care pot îndeplini multiple activităţi legate de computer. Doar 24% dintre tinerii cu 

vârsta cuprinsă între 16-29 ani au îndeplinit 3 sau 4 activităţi legate de computer. Asta înseamnă că există 

decalaje foarte mari în alfabetizarea digitală şi înseamnă practic deconectarea tinerilor care se află la 

baza ierarhiei de oportunităţi de muncă.   Doar un tânăr din trei se declara, în urmă cu doar trei ani, 
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mulţumit de sistemul de învăţământ din România, iar tendinţa este ca gradul de satisfacţie să crească 

pentru cei mai tineri şi să scadă pe măsură ce se avansează în vârstă. Din totalul tinerilor romani care 

lucrează, mai puţin de jumătate consideră că nivelul de studii pe care îl au corespunde cerinţelor  de la 

serviciu, iar unul din cinci spune că studiile absolvite corespund doar foarte puţin sau deloc sarcinilor pe 

care le au de îndeplinit la muncă.   Ca să câştige bani pentru a se întreţine sau pentru a-şi întreţine 

familiile, tinerii se văd nevoiţi să aleagă munca în locul şcolii. Dorinţa de a începe munca a determinat 

ieşirea din sistemul de educaţie pentru aproape un sfert din tineri, ponderea fiind mai pronunţată în 

rândul tinerilor din mediul urban.   Poate cel mai grav, trei tineri din zece, spun că în zece ani se văd ca 

persoane realizate în altă ţară decât România şi patru din zece susţin că ar vrea să emigreze, fie şi numai 

temporar, pentru studii sau muncă.   Tinerii se declară foarte dezamăgiţi de principalele instituţii politice 

din ţară, se declară dezamăgiţi chiar de către politicienii tineri şi au un interes scăzut pentru 

politică.   Circa doi din zece tineri cu vârste între 18 şi 24 de ani îşi doresc să devină antreprenori în 

următorul an, însă văd ca principale obstacole birocraţia, fiscalitatea şi accesul la finanţare. Dintre cei 

care decid să-şi întemeieze o afacere, aproape jumătate au restanţe la întreţinere şi la plata curentului 

şi o treime nu-şi poate plăti la timp telefonul. Acestea sunt, după mine, cele mai importante şi complicate 

probleme cu care se confruntă tinerii români, probleme pe care noi trebuie să le rezolvăm atât prin actul 

de guvernare, cât şi prin programul România Tinerilor. Rezolvarea acestora nu ţine de un calcul politic 

sau electoral, ci de un aspect elementar, de viitorul tinerilor depinde viitorul societăţii. Tinerii săraci vor 

determina o societate săracă, mai ales că studiile dovedesc să sărăcia se transmite şi se moşteneşte 

social de la o generaţie la alta. Tineri care abandonează şcoala sau care nu-şi găsesc locuri de muncă de 

calitate, înseamnă pe termen mediu subdezvoltare, iar pe termen lung sărăcie. Tineri care stau cu părinţii 

până după vârsta de 30 de ani şi îşi întemeiază greu sau deloc familii, înseamnă nu doar îmbătrânire, ci 

înseamnă periclitatea ţesăturii sociale din care este alcătuită societatea. Nu există răspunsuri universal 

valabile şi instrumente care să rezolve toate aceste aspecte,dar există cel puţin o soluţie care rezolvă o 

mare parte dintre ele: educaţia. Educaţia este instrumentul care poate să combată sărăcia, oferind şansa 

pentru o viaţă mai bună şi un trai mai prosper pentru fiecare; educaţia este oportunitatea pentru o 

societate mai unită şi mai inclusivă, în care diferenţele dintre cetăţeni sunt folosite pentru dezvoltare, 

nu pentru conflict; educaţia este soluţia care permite inovare, iar inovarea nu aduce doar venituri mai 

mari pentru companii, salarii mai mari pentru angajaţi şi prosperitate pentru societate, dar permite 

crearea unui ecosistem al creativităţii; educaţia este cheia prin care, în timp, se pot reduce decalajele de 

dezvoltare şi se poate combate eficient discriminarea abuzivă. Dar pentru ca educaţia să fie eficientă, ea 

trebuie să fie oferită tuturor. Toţi tinerii români trebuie să aibă acces real şi egal la educaţie. Aceasta 
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este condiţia zero. Lipsa educaţiei sau accesul inegal la ea, înseamnă continuarea unui model care nu 

doar că şi-a atins limitele, dar care ştim că nu este potrivit sau dezirabil nici măcar pe termen scurt. 

 

INTEGRAREA ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII 
       Prof. dr. Ramona Stănescu - Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva” Petroşani 

 

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.  

În societatea modernă, educaţia ocupă un rol important în formarea individului. Importanţa 

educaţiei este necontestată, având rolul de a creşte o comunitate cât mai sănătoasă din punct de vedere 

social şi de a crea posibilităţile de dezvoltare a aptitudinilor mintale ale acesteia, oferindu-i omului acces 

nelimitat la redescoperirea sau descoperirea propriei vieţi. 

Modul în care alegem cariera şi cum ne stabilim scopurile profesionale este extrem de important. 

De asemenea, consilierea profesională a absolvenţilor cu privire la profesia pe care o aleg este extrem 

de importantă, în special în condiţii de criză economică, atunci când aşteptările lor trebuie corelate cu 

ceea ce se întâmplă pe piaţa muncii. Dacă nu sunt consiliaţi şi îşi aleg într-un mod eronat cariera, multi 

absolvenţi pot realiza prea târziu că nu pot găsi un loc de muncă sau că acela îi nemulţumeşte. 

Pe de altă parte, experienţa pe piaţa muncii înainte de absolvirea studiilor are un rol important, 

permiţând o inserţie profesională mai uşoară pe piaţa muncii. Procesul de inserţie a tinerilor absolvenţi 

pe piaţa muncii joacă un rol hotărâtor în determinarea bunăstării lor economico-sociale şi în dezvoltarea 

lor ulterioară.  

Problema formării profesionale continue este importantă pentru susţinerea transformării forţei de 

muncă, fiind principalul instrument prin care aceasta se poate adapta la noi cerinţe, facilitând astfel 

mobilitatea între diferite sectoare de activitate. Creşterea şanselor de acces pe piaţa muncii se face prin 

perfecţionare profesională, printr-o pregătire foarte bună, specializare într-o meserie şi formare 

profesională continuă. Numai un nivel ridicat de competenţă te poate ajuta să îţi găseşti şi să îţi păstrezi 

un loc de muncă; a deveni „indispensabil”/greu de înlocuit pentru angajatorul tău poate fi premisa 

siguranţei locului de muncă, pe termen lung.  

Pe termen scurt şi mediu, stagiile de pregătire practică, activităţile de consiliere şi orientare 

profesională îi vor ajuta pe elevi, pe de o parte, să obţină rezultate cât mai bune atât la examene, cât şi 

la alte concursuri, iar pe de altă parte, îi va familiariza cu mediul de lucru din cadrul unei instituţii 

angajatoare. 
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O altă strategie de reuşită ar fi acumularea mai multor calificări; diversificarea acestora asigură, în 

viitor, o creştere a şanselor de a găsi un loc de muncă. În contextul unor schimbări economice şi sociale 

rapide, sfera profesională este şi ea afectată; niciodată nu poţi să ştii ce şanse ţi se oferă şi trebuie să fii 

pregătit. În plus, standardul de competenţă profesională este în continuă ajustare şi perfecţionare. 

Datorită gradului de tehnologizare, conţinutul ocupaţiilor se schimbă odată cu transformările produse 

în diverse sectoare de activitate.  

Schimbarea atitudinii de pasivitate şi intensificarea eforturilor de identificare şi găsire a unor soluţii 

la nivel personal, accesarea informaţiilor cu privire la piaţa muncii, menţinerea legăturii cu instituţii şi 

organizaţii responsabile de reglementările pieţei muncii, dar şi cu agenţi economici care activează pe 

piaţa românească – sunt idei pe care tinerii le au pentru a-şi rezolva situaţia. 

 

CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU ANUMITE EMOŢII? 
Prof. Szabo Szemida, Școala Gimnazială I.G. Duca, Petroșani 

 

De-a lungul vieţii, cele mai inutile emoţii sunt sentimentul de vină pentru ceea ce s-

a întâmplat şi teama faţă de ceea ce s-ar putea întâmpla. 

                                                               Wayne Dyer, Înţelepciune pentru succes 

Adolescenţa este  etapa în care tânărul adult, pe baza achiziţiilor deja realizate, sub influenţa 

exercitată de factorii mediului ambiant, ajunge treptat să-şi cunoască viaţa sufletească, să se descifreze 

pe sine ca om şi ca membru al societăţii. Acest salt în planul vieţii psihice are efecte deosebite asupra 

echilibrului psihic şi social al adolescentului. Pe de o parte, înţelegându-se pe sine ca fiinţă, adolescentul 

reuşeşte să-şi integreze viaţa sufletească într-un tot unitar, raportat la trecut şi proiectat în viitor. De 

asemenea, reuşeşte să se diferenţieze de semenii săi, să-şi stabilească în mod clar locul său în mijlocul 

oamenilor printre care trăieşte şi să-şi prefigureze un nou loc, în viitor, printre aceştia.  

S-a observat în rândul adolescenților tendința de a învinui pe alții pentru situatiile problematice cu 

care se confruntă. Pe fondul unor gânduri iraționale tind să devină frustrați, profund nemulțumiți de cei 

din jur (colegi, membri familiei, cadre didactice), să se izoleze  având convingerea că alții sunt 

răspunzători pentru eșecurile sau nefericirea lor. 

Prezint în continuare modelul unui proiect de activiate aplicabil la orele de consilere sau dirigenție 

care are scop conștientizarea gândurilor disfuncționale negative oferind totodată modele atitudinale și 

comportament pozitive. 
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TEMA: Cine este responsabil pentru anumite emoţii? 

SCOP: Recunoaşterea faptului că ceilalţi nu sunt responsabili pentru nefericirea noastră 

COMPETENŢE VIZATE: 

Realizând această activitate adolescenţii vor fi capabili : 

să folosească o gândire de tip rational 

să facǎ legǎtura dintre gândurile iraţionale şi tristeţea profundǎ, disfuncţională; 

să facǎ legǎtura dintre gândurile raţionale şi tristeţea funcţionalǎ. 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare 

DURATA. 50 minute 

MATERIALE NECESARE: hârtie şi creion 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

Discutaţi ce înseamnă a fi dezamăgitşicereţi-le să ofere cel puţin trei exemple de  evenimente 

dezamăgitore din ultimavreme 

Cereţi-le să indice cum au reacţionat la unele dezamăgiri – prin ţipete, plânsete, ceartă, blamare sau 

acuzarea altor persone. 

Întrebaţi-i cine cred că este de vină pentru nefericirea sau dezamăgirea lor – ei înşişi sau alţii? Cereţi-le 

să ofere exemple. 

Ilustraţi faptul că sentimentele profunde de tristeţe şi nefericire provin din  gândurile noastre iraţionale. 

Oferiţi un exemplu edificator şi identificaţi gândurile pe care le-ar naşte. De exemplu, dacă un elev este 

supărat că a luat o notă slabă la un test e foarte probabil să vadă lucrurile în felul următor:    

Examenul a fostprea dificil. 

Nu ar fi trebuit să fie atât de greu. 

Nu ar trebui să am de învăţat pentru examene. 

Această situaţie este nedreaptă! 

Discutaţi dacă elevii  ar  trebui sau nu să vadă lucrurile în acest fel şi arătaţi că acelaşi  elev ar putea 

vedea situaţia într-o lumină total diferită dacă argândi în felul următor: 

             E păcat că am luat o notă slabă, însă mă voi descurca mai bine data viitoare. 

             Nu sunt ceea ce fac - sunt încă în regulă! 

Discuţie - 

Întrebări de conţinut: 

De obicei cine este de vină pentru propriile dezamăgiri – voi sau ceilalţi? 

Este posibil ca altcineva să fie responsabil pentru nefericirea sau dezamăgirea voastră? 
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De unde credeţi că provin sentimentele de nefericire sau dezamăgire? 

Întrebări de personalizare: 

Ce puteţi face atunci când vă daţi seama că îi acuzaţi pe alţii pentru nefericirea voastră? 

Cine are de obicei mai mult control asupra propriilor voastre sentimente, voi sau ceilalţi? 

RECOMANDĂRI PENTRU COORDONATOR: 

      Ghidaţi-i să înţeleagă faptul că ceea ce spun referitor la o situaţie nefericită îi poate ajuta să înţeleagă 

că ei sunt responsabili pentru propriile sentimente şi nimeni altcineva. 
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INCLUZIUNEA SOCIALĂ A TINERILOR NEET 
 

prof. Tipa Marius George, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timișoara 

 

 

Tânărul NEET este definit ca fiind acel tânăr cu varsta cuprinsă intre 16 si 25 de ani care nu are loc 

de muncă, nu urmează o forma de învățământ și nu participă la activități de formare profesională și este 

inregistrat în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă. 

România are o poziţie defavorabilă în rândul statelor Uniunii Europene în ceea ce priveşte 

indicatorul NEET (acronimul pentru formularea “Not in Education, Employment or Training”), calculat în 

funcţie de numărul tinerilor din categoria de vârstă cuprinsă între 16 şi 25 de ani care nu urmează nicio 

formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă, spun reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică. 

“Statisticile arată că 17% din tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani nici nu învaţă şi nici nu 

lucrează, iar nivelul acestui indicator este foarte mare prin comparaţie cu cel din alte state. Procentul 

este mult mai mare în rândul fetelor din această categorie de vârstă, având în vedere că o cincime dintre 

acestea nu fac absolut nimic”, fapt care rezultă din cercetarea făcută de INS pe piaţa forţei de muncă 

după datele definitive de la recensământul din 2011. 
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La nivel statelor Uniunii Europene, media acestui indicator este de 13%, cu cel mai ridicat nivel în 

Italia (de 22,2%) şi în Bulgaria (21,6%). 

Cel mai scăzut nivel al indicatorului NEET este înregistrat în Luxembrug, unde nivelul este de 5% şi 

în Olanda, unde doar 5,1% din tineri nu învaţă şi nici nu lucrează. 

Tranziția de la școală la viața activă este pentru majoritatea tinerilor una periculoasă și dificil de 

realizat. Dezavantajele cu care aceștia se confruntă în mod frecvent sunt date de penuria locurilor de 

muncă și de calitatea mediocră a locurilor de muncă disponibile, care pot să fie precare și prost 

remunerate. Factorii legați de dezavantajele în ceea ce privește educația, cum ar fi: sărăcia, genul sau 

handicapul sunt adesea asociate cu dezavantajul pe care îl prezintă piața muncii, atunci când este vorba 

despre tineri.  

Din  punctul  de  vedere  al  calității  actului  educațional s-a ajuns la concluzia că atât programa 

școlară, cât și materiile de studiu ar trebui adaptate la realitatea cerută de piața muncii, mai mult chiar, 

consideră absolut necesară implicarea marilor angajatori în procesul instructiv-educativ prin asigurarea 

pregătirii practice direct la locul de muncă.  

Este deja evident faptul că programa școlară trebuie reînnoită, flexibilizată și adaptată mai mult la 

noile realități cerute de piața muncii, impresia generală a acestor actori sociali fiind aceea că pregătirea 

tinerilor în sistemul de învățământ formal nu-i poate ajuta decât într-o măsură scăzută în ocuparea unui 

loc de muncă și mai apoi, în a face față provocărilor acestuia. Materiile studiate sunt numeroase, 

conținuturile sunt minuțios prezentate, iar avalanșa de informații pe care le primesc și care nu reușesc 

să fie asimilate, îi destabilizează pe tineri, iar pe angajatori îi determină să evite angajarea tinerilor care 

tocmai au finalizat un ciclu de studii în sistemul formal, fiind conștienți de faptul că vor trebui să 

investească în ei, să le facă cursuri de formare și că pentru o perioadă de timp, cel puțin, ei nu vor putea 

fi eficienți. 

Din prezentările minuțioase realizate în cadrul Raportului UNESCO rezultă faptul că absența 

calificărilor nu este singura cauză a imposibilității tinerilor de a-și găsi un loc de muncă remunerat în mod 

decent, la aceasta adăugându-se, pe rând  tendința de stagnare a economiei, politicile corupte și 

practicile nepotice, care joacă și ele un rol determinant, rata șomajului fiind un indicator foarte bun 

pentru țările cu un venit ridicat pe cap de locuitor, respectiv munca precară și foarte slab remunerată, 

dovedindu-se a fi pertinentă pentru acele țări cu un venit mediu și scăzut. În numeroase țări europene, 

tinerii cu un nivel scăzut al calificărilor prezintă riscul cel mai mare de a rămâne blocați în eforturile lor 

de a intra pe piața muncii. Tinerii cu un nivel de educație mai ridicat realizează mai rapid tranziția de la 

școală la viața activă.  
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Stagiile  în  întreprinderi,  mai  ales  cele  de  scurtă  durată,  pot  fi  utile  tinerilor,  deoarece 

reprezintă o ocazie pentru ei de a descoperi lumea în care vor lucra, de a-și face și o altă imagine despre 

ceea ce reprezintă o carieră, de a fi motivați mai mult pentru a-și desăvârși studiile și de a-și dezvolta 

competențele transferabile.  

 Vine în sprijin în acest sens învățământul profesional dual. Nevoia  realizării  de  parteneriate  între  

diferiți  agenți  economici  și  unitățile  școlare  este subliniată și argumentată și în cadrul studiului de 

cercetare care-i vizează pe tinerii români, aflați în situația NEET, de către consilieri ai AJOFM. 

De asemenea, orientarea profesională, chiar dacă este suficient de vizibilă în unele școli, se axează  mai  

mult  pe  alegerea  studiilor  decât  pe  alegerea  unei  meserii. 

Politicile și strategiile de orientare și consiliere în carieră au devenit o prioritate politică în Europa 

deoarece integrarea tinerilor pe piaţa muncii necesită sprijin în planificarea carierei lor şi de asemenea 

susţinerea lor  în tranziţia de la educaţie pe piaţa muncii. 

Având în vedere faptul că populaţia tânără se confruntă  cu problema găsirii unui loc de muncă, la 

nivelul UE, Comisia a lansat patru obiective principale privind ocuparea forţei de muncă în rândul 

tinerilor, pe care statele membre trebuie să le îndeplinească: 

Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii- acest obiectiv corespunde cu Strategia 2020 care presupune 

micşorarea ratei de abandon a şcolii de la 14 % la 10 %. Pentru atingerea acestui obiectiv trebuie să se 

ţină cont de Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011privind politicile de reducere a părăsirii timpurii 

a şcolii. Aceaste politici presupun o combinaţie de măsuri de prevenire, intervenţie şi compensare. 

Dezvoltarea competenţelor de care piaţa muncii are nevoie: în cadrul studiilor efectuate de către tinerii, 

aceştia trebuie să dobândească competenţele necesare pe piaţa muncii. În ceea ce priveşte bugetul, 

statele membre trebuie să efectueze cheltuieli eficiente în domeniul educaţiei şi formării profesionale. 

Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă propune, o delimitare a competenţelor şi ocupaţiilor 

pentru a realiza o apropiere a sectoarelor educaţiei şi ocupării forţei de muncă.  

În vederea îmbunătăţirii accesului tinerilor pe piaţa muncii, Comisia a elaborat o serie de măsuri prin 

intermediul cărora tinerii să beneficieze de o integrare mai eficientă pe piaţa muncii: 

Pentru ca strategiile adopatate la nivelul UE să fie eficiente trebuie să se dezvolte  anumite măsuri 

adecvate şi specifice pentru tineri în cadrul programelor de redresare incluse în planurile economice şi 

financiare de criză. 

Îndeplinirea obiectivelor Strategiei europene de la Lisabona pentru creştere şi ocuparea forţei de 

muncăar trebui să permită redresarea completă a UE dupa criza, prin avansarea mai rapidă spre o 

economie inovatoare şi creatoare de locuri de muncă; 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011H0701%2801%29:RO:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/em0044_ro.htm


200 

 

Tinerilor ar trebui să li se permită  facilitarea accesului la diferite  locuri de munca şi stagii de practică 

în conditii satisfăcătoare de muncă, pentru a evita neconcordanţa între competenţe şi locurile de muncă. 

Pentru a se putea integra mai bine pe piaţa muncii, tinerii trebuie să dobândească abilităţi practice, 

calificări suplimentare şi să participe la cursuri de formare profesională continuă pentru a le creşte 

şansele de angajare, deschizându-le astfel viitorul către un loc de muncă 
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PROBLEME COMPORTAMENTALE ÎN ADOLESCENŢĂ 
DIAGNOZĂ ŞI INTERVENŢIE  

Prof. Todorici Monteola-Ilona, Col. Tehn. „C-tin Brâncuși” Petrila 

 

Reacţiile emoţionale pot crea stări interne şi fluxuri cognitive care scapă de sub control. Astfel 

psihicul uman şi mai ales cel al elevului din învăţământul preuniversitar poate exprima o gamă întreagă 

de stări, de la logică pură la emoţia brută, motiv pentru care elevii pot deveni ostatici la oricare dintre 

aceste două stări extreme, mai ales ţinând cont de faptul că pentru elevii din preuniversitar caracterul 

este încă în formare şi de ce nu într-o continuă schimbare. 

Emoţiile sunt puternic influenţate de comportamentul condiţionat, de asociaţiile imprimate în 

creierul nostru pe baza experienţelor din trecut iar ochii minţii au capacitatea de a reţine aceste ,,amintiri 

emoţionale,, şi sunt puternic influenţaţi de ele. 

Mecanismele neurologice ale emoţiilor şi ale sentimentelor au evoluat la fiinţele umane din cauza 

faptului că acestea dezvoltă o subiectivitate puternică faţă de comportamentele adecvate în anumite 

situaţii, subiectivitate care nu necesită gândire conştientă. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:RO:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/index_ro.htm
http://www.europedirect-tm.ro/stiri/masuri-pentru-integrarea-tinerilor-pe-piata-muncii-garantia-pentru-tineret-video
http://www.europedirect-tm.ro/stiri/masuri-pentru-integrarea-tinerilor-pe-piata-muncii-garantia-pentru-tineret-video
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=ro&boxID=35&dopagecheck=false
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2016/12/Raport-cercetare-NEET_final_2016.pdf
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Aşadar, emoţiile îi oferă individului posibilitatea de a evita limitările cântăririi argumentelor. 

Oamenii vorbesc adeseori despre situaţii în care, în ciuda tuturor cunoştinţelor şi a faptelor dovedite, 

aveau o ,,senzaţie ciudată,, referitor la un anumit lucru, senzaţie pe care şi-au urmat-o, reuşind astfel să 

salveze vieţi. 

Înţelegerea procesului prin care emoţiile se deplasează prin corpul şi mintea umană este esenţială 

atât pentru conoaşterea de sine, cât şi pentru intuirea stărilor persoanelor din jurul nostru. 

Evitarea situaţiilor conflictuale este una dintre cele mai întâlnite modalităţi de a deveni ostaticul 

acestora. În sens ironic, atunci când evitaţi un conflict, creierul dumneavoastră reacţionează corect. 

Creierul nostru este dezvoltat în aşa fel încât să evite asemenea situaţii, ochii minţii transmiţându-ne: 

,,conflictul ar putea fi periculos,,.  

Totuşi, este important să ne adaptăm creierul astfel încât să învăţăm să evităm conflictul, în loc să 

dăm înapoi şi să ne îndepărtăm de el deoarece orice conflict trebuie perceput ca o provocare, o problemă 

ce trebuie rezolvată, o ocazie şi prin urmare, un eveniment pozitiv. Oricine poate învăţa să perceapă 

confruntările cu un cadru mental pozitiv, pentru că, dacă nu învăţăm acest lucru suntem în pericol.  

Conflictele pot fi definite drept o divergenţă între două sau mai multe personae ori grupuri, 

caracterizată de tensiune, emotivitate, contradicţii şi polarizare, atunci când legăturile sunt rupte sau 

lipsesc cu desăvârşire. Cauza fundamentală a tuturor conflictelor este ruperea legăturilor şi eşecul de a 

rezolva pierderea suferită. Unele persoane transformă divergenţele minore în conflicte uriaşe şi lupte 

permanente, care duc, uneori, şi la violenţă. Rezolvarea conflictului vine din crearea şi menţinerea unei 

legături cu cealaltă persoană, indiferent de diferenţele existente (diferenţe de gândire, de religie, de sex, 

etnice, etc.) şi de antipatia personală. Nu este nevoie să ne placă de cineva ca să ne formam o legatură 

cu persoana respectivă ci avem nevoie doar de un obiectiv comun. În calitate de fiinţe umane avem cu 

toţii ceva în comun, aspecte care ar putea constitui originea unei legături (aceleaşi preferinţe, hobby-

uri, stil vestimentar, mod de a adopta problemele). Înafară de legătura pierdută, la baza oricărui conflict 

există întotdeauna şi o pierdere sau o pierdere anticipată. Atunci când avem de a face cu un conflict, 

trebuie să înţelegem nu numai divergenţele care l-au provocat, ci şi emoţiile care însoţesc diferitele 

pierderi anterioare conflictului. 

Prin înţelegerea modului în care pierderile pot atinge cele mai profunde niveluri ale fiinţei umane, 

putem aprecia mai bine şi felul în care se comportă oamenii înainte, în timpul şi după intervenţiile asupra 

conflictelor. Unul din cele mai inportante lucruri pe care le putem face pentru a evita conflictele constă 

în a ne înţelege şi a ne controla emoţiile proprii şi pe cele ale persoanelor din jur. 
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Emoţiile pot fi descriese ca fiind stările mentale şi psihologice care apar în mod spontan şi nu prin 

efort conştient, însoţite deseori de schimbări fiziologice. Zona emoţiilor constituie terenul pe care 

psihologia şi fiziologia se întrepătrund iar emoţiile reprezintă produsul suprem al legăturii dintre minte 

şi corp. 

Emoţiile trebuie să treacă printr-un proces de încărcare deoarece atunci când acestea se încarcă în 

corp, este solicitată întreaga reţea a stării minţii, a trupului şi a spiritului. 

Toată lumea experimentează emoţiile. Unele persoane le încarcă repede şi sunt inundate cu 

uşurinţă de furie, bucurie sau de oricare dintre emoţii. Pentru alte persoane, acest proces se produce 

mai lent, fiind necesară o perioadă mai îndelungată de timp pentru încărcare. Unele persoane nu se 

încarcă deloc, astfel încât nu experimentează emoţiile şi sunt adeseori lipsite de energie sau au foarte 

detaşate. Deasemenea, pot părea a fi reci, distante şi detaşate, din cauza faptului că emoţiile lor sunt 

latent. 

Emoţiile trec de la procesul de încărcare spre un punct de tensiune iar menţinerea tensiunii în 

interior nu reprezintă o problemă în sine ci problema apare în momentul în care aceasta nu mai poate fi 

eliberată, iar starea devine cronică sau obişnuită, ajungând astfel să fie parte integrantă a caracterului 

nostru. 

Descărcarea emoţională constituie o etapă extrem de importantă, aceasta poate fi de intensitate 

mare sau nesemnificativă, dar se pune problema dacă avem de a face cu o descărcare parţială sau cu 

una completă. Dacă descărcarea emoţională se realizează incorect acest lucru poate însemna că 

respectiva persoană rămâne în continuare într-o stare de tensiune, blocându–se astfel încărcarea unei 

alte emoţii. 

Cel mai bun deznodământ al unei descărcări eficiente este relaxarea. Atunci când sistemul minte–

corp reuşeşte să se relaxeze, se crează o stare de calm şi un nivel scăzut de agitaţie care sunt necesare 

pentru sănătatea individului. 

Relaxarea este benefică atât pentru minte cât şi pentru corp. 

Relaxarea scade tensiunea arterială, minimizând astfel riscul de infart şi atac cerebral. Relaxarea le 

oferă oamenilor o pauză în ritmul infernal al vieţii şi scade nivelul de activitate din centrul emoţional al 

creierului. Dacă există o emoţie blocată aceasta le va afecta pe toate celelalte. Această realitate este 

adeseori trecută cu vederea dar este imposibil să ignorăm unul dintre aspectele emoţiilor noastre şi să 

ne aşteptăm ca acest lucru să nu le afecteze şi pe celelalte. 

Emoţiile reprezintă o forţă dominantă în procesul de învăţare fiind puternice şi pline de semnificaţie. 

Emoţiile pe care le-am considerat a fi cele mai utile în tratarea conflictelor sunt: frica, tristeţea, furia, 
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bucuria, inclusiv dragostea şi sentimentele. Fiecare dintre acestea se manifestă la nivel fizic în organismul 

nostru. 

Emoţiile reactive reprezintă baza tranzacţiilor interpersonal pozitive dar se pot produce şi reacţii 

nereactive atunci când apare un răspuns neadecvat stimulului întâmpinat. 

Emoţiile elastice apar atunci când un stimul actual îi aminteşte persoanei în cauză de un aspect din 

trecut. Oamenii recurg la amintiri şi readuc în prezent experienţele asociate cu respectivul tip de situaţie 

sau de stimul. 

Orice intervenţie destinată identificării şi ameliorării unor aspecte ale personalităţii şi corectarea 

unei probleme comportamentale caracteristice adolescenţei trebuie să ia în considerare imaginea pe 

care subiectul o are despre sine şi consecinţele acesteia în diferite planuri ale existenţei sale: 

educaţional, profesional, al relaţiilor interpersonale etc. Adesea s-a atras atenția  asupra a mai multor 

categorii de reguli care se impun în diagnoza psihologică şi care prezintă o importanţă aparte în lucrul 

cu adolescenţii: 

a) Reguli pentru diagnosticul problemelor psihologice la vârsta adolescenţei 

• Reguli generale cu privire la limitele diagnozei psihice. Predicţiile făcute asupra evoluţiei personalităţii 

trebuie considerate cu valoare relativă, aproximativă, mai ales în condiţiile în care dezvoltarea psihică 

nu este încă finalizată.  

Diagnoza psihologică trebuie realizată într-un regim de „continuă reevaluare mai ales la vârste 

fragede, cum este cazul debutului adolescenţei, dat fiind că trăsăturile psihice care încă nu s-au stabilizat, 

iar în câteva luni imaginea de sine a adolescentului şi relaţiile sale cu lumea se pot modifica radical. Mulţi 

autori atrag atenţia asupra etichetării folosite în diagnosticul psihiatric care oferă o imagine statică 

asupra problemelor persoanei, îi afectează imaginea de sine şi blochează valorificarea resurselor 

existente ca urmare a asimilării în imaginea de sine a rezultatelor examinării comunicate într-o formă 

inadecvată . 

• Reguli privind condiţiile care favorizează apariţia unor problem psihice. În special în cazul copiilor şi al 

adolescenţilor este necesar să se cunoască „supradeterminarea psiho-socială‖, adică acele evenimente 

cu rol semnificativ asupra evoluţiei problemei în cauză. 

Astfel, trebuie să se ia în considerare influenţele exercitate de frecvenţa mare a schimbărilor în 

regimul de educaţie al copiilor, ca şi de influenţele unei educaţii „excesiv liberalizate, întâlnite tot mai 

frecvent în ultimii ani la noi în ţară. Diferite condiţiile de suprasolicitare, respectiv subsolicitare psihică 

(de exemplu, în condiţiile reformelor curriculare din ultimii ani) pot conduce la diferite tulburări (astenie, 

instabilitate emoţională, stări depresive). 
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Ca urmare, persoana care lucrează cu adolescenţii, fie ca este consilier sau psiholog şcolar, se află 

în situaţia de a-şi modifica radical modul de abordare a acestei problematici: „ cel care odinioară aplica 

teste face locul unui clinician atent la multipli factori responsabili de dificultăţile şcolare dar şi a unui 

specialist care dialoghează cu profesorii, părinţii, cu autorităţile şcolare, în vederea reducerii dificultăţilor 

b) Imunizarea sinelui şi intervenţia terapeutică 

Atunci când devine necesar, demersul de consiliere şi psihoterapie la adolescenţi vizează în principal 

următoarele aspecte: 

• Restaurarea stimei de sine - având în vedere că adolescenţii sunt persoane cu o mare fragilitate 

emoţională şi relaţională. 

• Sprijinirea procesului de maturizare bio-psiho-socială. 

• Sporirea încrederii în sine şi în ceilalţi, învingerea reticenţei. 

• Deculpabilizarea, securizarea şi valorizarea persoanei, mai ales în legătură cu probleme privind 

sexualitatea. 

• Abordarea depresiei şi a anxietăţii. 

• Găsirea modelelor de identificare (revalorizarea figurilor parentale). 

• Acordarea de sprijin existenţial de lungă durată. 

Aceste intervenţii permit restructurări atât la nivelul Eului (descoperirea şi acceptarea de sine, 

reconstruirea sinelui), cât şi la nivelul personalităţii (ameliorarea imaginii publice, a relaţiilor cu ceilalţi, 

adoptarea unor perspective diferite asupra lumii. Aşa cum am văzut anterior, adolescentul nu asimilează 

pur şi simplu informaţia relevantă pentru sine, ci o procesează. În cazul receptării unor informaţii 

ameninţătoare la adresa sinelui, persoane îşi ajustează imaginea de sine în aşa fel încât să se menţină 

pozitivă. Pentru aceasta, se reduce valoarea deficitelor personale înregistrate în mod curent, amplificând 

valoarea competenţelor actuale. De exemplu, un adolescent îşi imunizează conceptul de sine atunci când 

primeşte o notă proastă spunându-şi „bine, chiar dacă nu sunt cel mai bun din clasă la învăţătură, cu 

siguranţă sunt cel mai bun la baschet. În acest fel el îşi poate menţine imaginea de sine pozitivă, 

rămânând în acelaşi timp suficient de realist, însă acest mecanism funcţionează doar atunci când sinele 

este suficient de flexibil şi complex. 

c) Problema prevenirii şi a profilaxiei 

Chiar şi atunci când persoana se găseşte în contexte de dezvoltare nefavorabile (sărăcia, violenţa în 

familie etc.), există mai mulţi factori care pot contribui la prevenirea dezvoltării de comportamente-

problemă în adolescenţă. 

Pe scurt, acestea se referă la: 
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• Relaţii pozitive, stabile cu cel puţin un adult semnificativ care îi oferă sprijin şi îl îndrumă. 

• Ancore spirituale şi religioase. 

• Expectaţii academice înalte, dar realiste şi suport adecvat pentru realizarea acestora. 

• Mediu familial pozitiv. 

• Inteligenţă emoţională şi abilitatea de a face faţă stresului. 

Este necesar să subliniem că prezenţa şi influenţa pozitivă a acestor factori nu poate fi asigurată de 

un singur individ. Din contră, este necesar efortul unei întregi comunităţi pentru a oferi resursele 

necesare organizării acestor elemente într-o structură coerentă . 
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ROLUL FAMILIEI ȊN ALEGEREA CARIEREI 
Prof. ȋnv. Primar Tomuş Adriana - Ṣcoala Gimnazială ”Sfȃnta Varvara” Aninoasa 

                                                                       

 

                                   

În peisajul educaţional contemporan, alegerea carierei este, deopotrivă, un moment delicat, dar şi 

unul important. 

În țările dezvoltate economic se pune accent tot mai mult pe importanța asistării adolescenților și a 

tinerilor în luarea deciziilor privind cariera, prin intermediul educației pentru carieră, în diverse forme. 

Aceasta nu presupune doar asistarea elevilor prin intermediul consilierii vocaționale în cadrul 

cabinetelor psihologice școlare sau oferirea unor informații sumare în cadrul orelor de dirigenție.  

Trăim într-o societate care evoluează cu extrem de mare rapiditate, o societate în care piaţa muncii 

se află într-o continuă schimbare. Mobilitatea profesională este la ordinea zilei, instituţiile se diversifică, 

iar de la o zi la alta avem tot mai multă nevoie de consiliere atât în domeniul carierei, cât şi în alte 

domenii. 

Consilierea şi orientarea carierei reprezintă o relativă noutate pentru ţara noastră; introducerea în 

curriculă şi înfiinţarea primelor cabinete de consiliere sunt chestiuni relativ recente în România. 

Factorii implicaţi în consilierea şi orientarea carierei pot fi grupaţi ȋn două categorii: factori psihosociali 

şi factori individuali.  
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Factorii psihosociali sunt: 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.  

Părinţii pot orienta de la început interesele copiilor, pe de-o parte prin alegerea jucăriilor, prin 

aprecierea pozitivă sau negativă a unor activităţi, iar pe de altă parte prin identificare şi imitare. 

Familia este cea care optează pentru anumite şcoli, care îngrădesc mai mult sau mai puţin 

posibilităţile copiilor. 

Atitudinea, stilul educativ al părinţilor influenţează încrederea în sine, direcţia şi măsura ambiţiilor. 

Părinţii sunt cei care transmit expectanţele, aşteptările sociale adecvate poziţiei lor sociale. 

Statutul socio-economic joacă un rol important în opţiunea vocaţională a adolescentului, tânărului, 

chiar dacă se ȋncearcă egalizarea şanselor. 

Familia are cel mai important rol în alegerea unei cariere având în vedere că un elev stă la şcoală 

doar 5-6 ore, pe când restul timpului şi-l petrece împreună cu părinţii. Mai mult de atât, s-a dovedit că 

ponderea influenţei părinţilor asupra copiilor în alegerea unei cariere este decisivǎ, fără a se sugera că 

ceilalţi factori menţionaţi ar fi mai puţin importanţi. 

Un lucru trebuie conştientizat: foloasele materiale nu sunt pe primul loc, acestea se obţin, dacǎ 

depui o muncǎ satisfǎcǎtoare şi pe plan personal, o  muncǎ plǎcutǎ este şi utilǎ, daca ştii sǎ alegi drumul 

pe care vrei sǎ  mergi.  

 

Bibliografie: 
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SCHIMBAREA CONVINGERILOR CU PRIVIRE LA ÎNVĂŢARE 
                                       prof. Margareta TRIF  - Colegiul Economic „Hermes” Petroşani 

 

Din păcate, majoritatea elevilor şi mulţi dintre profesori au convingerea că învăţarea este un proces 

prin care se transmit cunoştinţe şi nu o perspectivă a învăţării active, iar acest lucru este foarte dificil de 

schimbat. 

Această convingere presupune că scoarţa cerebrală este un recipient gol pe care profesorii trebuie 

să îl umple cu cunoştinţe. Dobândirea cunoştinţelor necesită doar ascultarea cu un grad rezonabil de 
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atenţie, sau chiar şi numai prezenţa fizică. Evaluarea reprezintă verificarea gradului în care s-a umplut 

scoarţa cerebrală. Analogiile în vederea învăţării presupun transferul şi nu învăţarea activă. 

Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care trebuie legată de 

ceea ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, stabilite în context semnificativ şi legate de 

viaţa reală. Ele nu trebuie să implice doar repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce la învăţarea 

“de suprafaţă” şi nu la învăţarea “de profunzime”. 

Învăţarea face necesară o etapă în care elevilor li se cere să prelucreze informaţia care li se oferă. Ei 

au nevoie de activităţi care le impun să interpreteze personal materia şi astfel să îşi creeze propriile 

semnificaţii.  

Studiile arată că activităţile de învăţare care impun elevului prelucrarea activă duc la o fixare a 

cunoştinţelor de până la zece ori mai bună, sunt mai îndrăgite şi duc la o învăţare mai profundă.  

Semnificaţia este un lucru personal şi unic; ea se construieşte pe baza învăţării şi experienţei 

anterioare, care diferă de la elev la elev. Nu există un mod unic, adecvat tuturor elevilor, de a învăţa 

ceva; este nevoie de o multitudine de sarcini şi experienţe pentru a satisface necesităţile individuale. 

O analogie utilă cu predarea eficientă o reprezintă antrenamentul sportiv. Elevul este sportivul, iar 

profesorul este antrenorul său. Profesorul (antrenorul) poate oferi explicaţii, dar acest lucru nu este 

suficient. Elevul (sportivul) trebuie să fie antrenat pentru a-şi putea exersa şi dezvolta aptitudinile, iar 

profesorul (antrenorul) oferă activităţi potrivite pentru acest scop, după care oferă feedback cu privire 

la performanţa elevului în timpul  exerciţiului, sugerând remedii, acolo unde sunt necesare. Sportivul nu 

îşi poate îmbunătăţi performanţa decât prin antrenamente; elevul nu îşi poate îmbunătăţi performanţa 

decât prin activităţi de învăţare. 

Scoarţa cerebrală nu prelucrează informaţia secvenţial. De aceea, persoanele care învaţă trebuie să 

se gândească la părţi şi la întreg în acelaşi timp şi să integreze subiectele. Aptitudinile cum ar fi 

raţionamentul de rang superior trebuie predate împreună cu conţinutul programei şi nu separat de 

acesta. Provocările stimulează învăţarea, iar ameninţările o subminează.  

 

Bibliografie: 

 

Ionescu, M., Bocoș, M. (coord.) (2009), Tratat de didactică modernă, Editura Paralela  45, Pitești; 

Bocoş, M. (2002), Instruirea interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Ed. a II- a revăzută, Ed. P.U.C., 

Cluj Napoca;  

Chiș, V. (2002), Provocările Pedagogiei Contemporane, Editura P.U.C., Cluj Napoca;  



208 

 

Cucoş, C. (2002), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi. 

 

DEZVOLTAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE LA TINERI IN SOCIETATEA 
POSTINDUSTRIALA 

Prof. Jana Vanko-Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida-PETROŞANI 

 

Toate definiţiile inteligenţei sunt modelate de timp,loc şi cultura în care evoluează.Deşi aceste 

definiţii pot diferi între diverse societăţi,dinamica din spatele lor este influenţată de aceleaşi forţe: 

- domeniile de cunoaştere necesare pentru supravieţuirea culturii, cum ar fi agricultura,alfabetizarea 

sau artele. 

- Valorile incluse în cultură, cum ar fi respectul pentru vârstnici,tradiţiile culturale sau soluţiile 

pragmatice. 

- sistemul de educaţie care instruieşte şi cultivă diversele competenţe ale oamenilor. 

 

INTELIGENŢA UMANĂ ÎN PERSPECTIVA SOCIETĂŢII TRADITIONALE 

Prin definiţie, o societate tradiţională este una în care majoritatea populaţiei este angajată în 

asigurarea unui necesar adecvat de hrană.Obţinerea hranei în aceste societăţi este de obicei o activitate 

cu consum imens de manoperă. Majoritatea oamenilor trebuie să lucreze în domenii ca 

pescuitul,agricultura,vânătoarea sau păstoritul. Hrana nu este singura sursă de trai. Deşi nu există şcoli 

formale,există fără îndoială un fel de curriculum. Domeniile de cunoaştere au evoluat în jurul 

religiei,miturilor,muzicii,dansului şi formelor vizuale de artă Copiii trebuie , de asemenea, să socializeze 

în sistemul de valori al societăţii cu religia,etica şi ordinea socială-ultima fiind determinată de obicei de 

vârstă şi sex. 

Cum sunt dobândite elementele acestui crucial curriculum? Copiii învaţă valorile şi aptitudinile 

culturii lor observând ce fac adulţii şi apoi prin imitarea lor. Mediul copiilor este bogat în oportunităţi din 

viaţa reală pentru a-şi folosi aptitudinile pe care le-au deprins, şi astfel aceste aptitudini devin exerciţiu 

regulat.Exersarea acestor aptitudini ia de obicei forma muncii pe care se bazează comunitatea. Orice tip 

de instrucţie propriu-zisă pe care  copiii o primesc de la adulţi este în general informală. Atât instrucţia 

cât şi evaluarea au loc în contextul efectuării muncii în domeniile societăţii, şi iau forma încurajării, 

sfatului, criticii sau a tehnicilor de ajutorare. 

În unele  societăţi tradiţionale, evoluţia ocupaţiilor calificate şi a meşteşugurilor preţuite va necesita 

o formă de învăţare mai structurată.Aceste  meşteşuguri sunt transmise tinerilor în principal printr-un 

sistem de ucenicie.Şi în acest caz, cea mai mare parte din instrucţie şi evaluare este informală. Un copil 
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îndeplineşte sarcini minore legate de munca maestrului şi priveşte ce face maestrul. Treptat, prin 

exerciţiu,ucenicul devine calificat,prin paşi diferiţi, bine definiţi care cuprind executarea produsului finit. 

  În societăţile tradiţionale mai complexe, organizaţiile politice şi religioase evoluează şi permit 

dezvoltarea traseelor profesionale. 

 Progresele societăţilor industriale în ştiinţă şi tehnologie eliberează şi forţează părţi largi ale 

populaţiei să se angajeze într-o muncă fără legătură cu producţia de hrană. Aceste societăţi dezvoltă o 

gamă largă de ocupaţii care sunt generate de cunoştinţele tehnologice şi care promovează utilizarea lor. 

Deşi copiii continuă să înveţe de la vârstnicii din familia lor,rareori părinţii din societăţile industriale 

asigură instrucţia pentru ocupaţiile viitoare ale copiilor lor. Tânărul în societatea industrială primeşte 

instruire şi asimilează domenii de cunoaştere în principal prin şcolarizare. Guvernele consolidează 

această schimbare privind responsabilitatea părintească prin legalizarea şcolarizării, deoarece instruirea 

generală este privită ca un bun social. În şcoli,aptitudinile şi cunoştinţele sunt evaluate recurgând la alte 

persoane, iar evaluarea este mai mult formală şi mai puţin frecventă. Ceea ce tinerii studiază în şcoli este 

respectat în comunitatea mai largă, chiar dacă activitatea lor este diferită de rutina zilnică de comerţ şi 

agricultură a comunităţii;obiectivele decontextualizate ale şcolarizării în societăţile industriale pot sau 

nu să aibă o legătură semnificativă cu valorile adoptate de comunitatea înconjurătoare. 

 

UN NOU CONCEPT ASUPRA INTELIGENŢEI 

Trebuie să interpretăm inteligenţa în principal ca manifestarea interacţiunii dintre două 

componente: 

indivizii care sunt capabili să-şi folosească gama de competenţe în diverse domenii de cunoaştere 

societăţile care promovează dezvoltarea individuală prin oportunităţile pe care le furnizează,instituţiile 

pe care le sprijină şi sistemele de valori pe care le promovează. 

Competenţele individuale reprezintă doar un aspect al inteligenţei;inteligenţa necesită şi structuri 

şi instituţii sociale care să permită dezvoltarea acestor competenţe. Astfel, inteligenţa devine un concept 

flexibil, dependent de cultură. Atât individul cât şi  factorul social pot juca un rol  dominant,dar ambii 

trebuie să participe pentru a se dezvolta inteligenţa. 

Timp de aproape un secol,societăţile industrializate occidentale şi şcolile din cadrul lor şi-au putut 

permite să  mobilitezeze competenţele doar pentru o minoritate din populaţiile lor. Odată cu apariţia 

economiilor postindustriale, nu mai este posibil să se permită să-şi dezvolte competenţele doar acelora 

care sunt  pricepuţi la învăţarea decontextualizată. Avem nevoie să  lărgim noţiunea a ceea ce poate fi 
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considerată inteligenţă în termenii atât ai individului, cât şi ai componentelor culturale. Sunt necesare 

noi  forme de şcolarizare şi evaluare pentru a promova competenţele majorităţii. 

 

SOCIETATEA  CONTEMPORANĂ POSTINDUSTRIALĂ: DOUĂ EXEMPLE 

 În Japonia, dezvoltarea inteligenţei este promovată prin valori general împărtăşite,care sunt la 

rândul lor susţinute de instituţii ale societăţii. Printre aceste valori se numără rezultatele şcolare şi 

studiul conştiincios. Părinţii cer şcoli de calitate înaltă şi au pretenţii mari de la copiii lor, care,cred ei, 

pot îndeplini aceste aşteptări mai degrabă prin muncă grea şi angajament decât prin capacităţi 

înnăscute. De aceea , mamele îşi educă activ copiii,iar profesorii sunt foarte respectaţi. 

Grija pentru  dezvoltarea potenţialului copiilor este consolidată în parte de structura sistemului 

educaţional japonez şi de legăturile sale cu securitatea locului de muncă şi succesul profesional. 

În sfera muncii,angajaţii se identifică puternic cu firmele lor, în parte deoarece ei încă aşteaptă să 

aibă o carieră pe viaţă în aceste firme, nu se simt într-o competiţie specială cu colegii lor de muncă. 

Angajamentele dintre  indivizi şi societate sunt evidente la multe niveluri: între individ şi 

familie,familie şi şcoală,şcoală şi muncă,angajat şi angajator. Valorile sociale susţin şcolarizarea şi pun 

accentul pe efort şi motivaţie mai degrabă decât pe abilitatea înnăscută. Competenţele individuale sunt 

cultivate de instituţii care încurajează dezvoltarea lor într-un context ce oferă sprijin adecvat. 

Statele Unite furnizează un contraexemplu folositor în contrast cu Japonia. Elevii de şcoală americani 

au punctaje mai mici la testele standardizate faţă de majoritatea celorlalte naţiuni occidentale. Studiile 

naţionale arată că proporţii mari din tinerii amricani nu stăpânesc materiile şcolare fundamentale. 

Liantul societăţii tradiţionale-respectul pentru vârstnici şi încrederea în ei-s-a dezintegrat în America cu 

mult înainte de extinderea industrializării, respectul îndoielnic pentru cunoştinţele din şcoală persistă. 

Dependenţa excesivă de  instrumentele psihometrice tinde nu numai să-i despartă pe indivizi de 

profesori,dar şi să înstrăineze oamenii de domeniile de cunoaştere apreciate de societate. Ce îi lipseşte 

testării mentale sunt oportunităţile pentru punerea în practică a unor sarcini relevante pentru acel 

domeniu şi utilizarea lor în contexte care au sens. Deşi testele de inteligenţă privesc doar spre 

individ,inteligenţa trebuie să ia în consideraţie atât indivizii cât şi societăţile. 

Testele de inteligenţă sunt limitate nu numai  cu privire la competenţele pe care le examinează ci şi 

la modul în care le examinează. 
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MĂSURI PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 
Prof.  Vlaicu Octavia - Şcoala Gimnazială Nr.3 Lupeni 

 

Abandonul şcolar este prezent azi în 40% din unităţile de învăţământ din mediul rural, cele mai multe 

cazuri fiind înregistrate în licee. În ceea ce priveşte absenteismul de la ore, acesta apare cel mai des tot 

în învăţământul liceal. Paradoxal sau nu, Regiunea Bucureşti - Ilfov are cele mai slabe rezultate privind 

prezenţa la ore, cu o medie anuală de absenţe de peste 32 de ore/elev. 

Aceste date reies din studiul „Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural", realizat de către 

Fundaţia World Vision România, la iniţiativa şi cu finanţarea Fundaţiei Vodafone România. Cercetarea 

este reprezentativă la nivel naţional şi a fost efectuată în perioada februarie - iulie 2017. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi 

şcoală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce 

se săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 

poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor 

de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial delictogen etc., care-l 

pot acuza. Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  planificării strategice în 

vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, 

pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon 

şcolar. Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială.  

Delincvenţa juvenilă se referă la violarea normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care 

legea tratează oamenii ca adulţi. 

Factorii psihologici. În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de 

factorul, agresivitate, sau de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc de 

abandon şcolar. În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai 
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reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine 

organizat. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea 

lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave 

din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 

vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Una dintre cele mai grave probleme 

cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 

şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au fost 

încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 

asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care 

fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă 

superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză 

prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi 

corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-

familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 

influenţa negativă a acestuia. Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la 

toate nivelurile de vârstă şi învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul 

şcolilor de ucenici sau profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de 

ucenici (unele clase) o fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. De asemenea, este 

menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul şcolar creşte 

iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau ămbrăcămintei necesare’’. E o 

simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor 

naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând 

şcoala. Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, 

nu e percepută ca valoare în sine.  Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia 

şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o 

campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a 

şcolii din abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 

şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări 

sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
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Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 

psihologice şi pedagogice. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru 

absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în 

şcoală. Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 

adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 

profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine 

dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este implicat 

în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. În cadrul învăţământului preprimar, 

cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în formarea conceptului despre şcoală a 

copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu educatoarea fiind extrem de importantă, 

comunicarea verbală şi cea non-verbală.  Un alt element în combaterea abandonului şcolar este 

participarea tuturor copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, 

un rol şi o valoare. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile 

educaţionale ale fiecărui copil . 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 

indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute 

aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă 

de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin 

opacitatea segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de 

descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică 

aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă 

arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care 

condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ 

preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum 

evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât 

din partea părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 

siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  

 

Bibliografie: 
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"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

– Bucureşti 2006 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/abandonul-scolar-fost-ramas-marile-probleme-invatamantului-

romanesc-1_59cbb6dd5ab6550cb896427c/index.html  

 
UN MANAGEMENT ŞCOLAR EFICIENT 

Prof. Vochiţoiu Nadia  - Şcoala Gimnazială Nr.3 Lupeni 

 

 Scopul comunicării manageriale în orice organizaţie este acela al realizării unei informări corecte, 

eficiente şi eficace, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, în vederea realizării în condiţii optime a 

solicitărilor interne şi externe şi în concordanţă cu obiectivele manageriale şi organizaţionale stabilite. 

Pentru aceasta, în procesul de comunicare managerială din orice organizaţie, trebuie să fie 

satisfăcute un număr de nevoi comunicaţionale fundamentale ale oricărui angajat. 

nevoia de a şti; 

nevoia de a înţelege; 

nevoia de a se exprima. 

Satisfacerea acestor nevoi ale oricărui individ angrenat într-o organizaţie trebuie corelată 

concomitent cu respectarea unor condiţii ca : 

formularea concisă şi exactă a mesajului care trebuie să asigure înţelegerea corectă a acestuia ; 

transmiterea rapidă şi nedeformată a mesajului; 

fluenţa şi reversabilitatea comunicaţiilor ; 

descentralizarea luării deciziilor ; 

flexibilitatea sistemului de comunicaţii care trebuie să permită adaptarea acestuia la orice situaţie nou 

creată. 

Orice manager dintr-o organizaţie comunică urmărind realizarea unor scopuri concrete. Aceste 

scopuri rezultă din rolurile pe care managerul le are în structura organizaţionala din care face parte. 

Pentru atribuirea rolului atribuit, managerul va folosi în mod mai mult sau mai putin deliberat, 

urmatoarele funcţii ale comunicării: 

funcţia de informare ; 

funcţia de comanda şi instruire ; 

funcţia de influenţare, convingere, îndrumare şi sfătuire ; 

funcţia de integrare şi menţinere.   

http://adevarul.ro/educatie/scoala/abandonul-scolar-fost-ramas-marile-probleme-invatamantului-romanesc-1_59cbb6dd5ab6550cb896427c/index.html
http://adevarul.ro/educatie/scoala/abandonul-scolar-fost-ramas-marile-probleme-invatamantului-romanesc-1_59cbb6dd5ab6550cb896427c/index.html
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Comunicarea între şef şi subordonat reprezintă un element cheie în comunicarea verticală 

ascendentă sau descendentă în organizaţii. La modelul ideal, acest schimb ar trebui să-i dea managerului 

posibilitatea de a-şi dirija subordonaţii spre îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor, să clarifice 

contextul recompensei şi să ofere sprijin social şi emoţional. În acelaşi timp, ar trebui să le permită 

subordonaţilor să pună întrebări despre rolurile muncii lor şi să facă propuneri care să permită optima 

realizare a obiectivelor propuse prin planurile şi politicile de la nivelul acestei organizaţii 

S-a vorbit mult despre stilul de conducere având în vedere doar cele doua extreme: stilul autocratic 

şi stilul democratic. Modelul tridimensional al managerului introduce varianta în care liderul lasă echipa 

să se conducă singură. Acest model al liderului a devenit tot mai complex, în prezent existând un număr 

extrem de mare de modele care descriu modalităţile liderului de a conduce.  

Managerul populist a ajuns conducător ca urmare a presiunilor sindicale sau pentru că se bucură de 

popularitate printre angajaţi. În general nu are o autoritate reală asupra acestora, manifestă tendinţa de 

a evita orice conflict social în detrimentul implementării oricărei măsuri de schimbare. Climatul de 

comunicare se caracterizează prin:  

comunicare aproape exclusiv  pe orizontală sau de jos in sus ; 

discuţiile au loc în afara unor reguli formale şi despre subiecte nelegate de muncă; 

comunicarea neformală sub forma de bârfă şi de zvon domină; 

dispoziţiile sau nu se dau sau se discută şi nu se execută. 

Managerul autoritar este în general o persoană competentă din punct de vedere profesional, corect, 

serios, foarte muncitor, adoptă un stil de conducere opus celui populist, acordând importanţă majoră 

problemelor de restructurare în detrimentul celor sociale. Climatul de comunicare va fi cu siguranţă 

defensiv-agresiv. Comunicarea are loc de sus în jos. Managerul nu ascultă, nu are timp, el dă dispoziţii. 

Feed-back-ul este redus şi se referă strict la muncă, nu şi la atitudinile şi sentimentele celor care 

muncesc. Informaţia care circulă este distorsionată sau blocată. 

Managerul conciliator promovează strategii de supravieţuirea de la o zi la alta în încercarea de a 

împăca atât nevoia de restructurare, cât şi doleanţele angajaţilor. Acest stil este cel mai frecvent întâlnit, 

asigură păstrarea funcţiei de conducere pe cea mai lungă perioadă de timp. El este un comunicator abil 

care ştie să negocieze, să rezolve conflicte, să mulţumească pe toată lumea. 

Managerul incompetent ajunge în funcţie conjunctural şi rezistă foarte putin. Acest manager nu 

acordă atenţie nici problemelor sociale şi nici celor de eficienţă a muncii. Este pasiv, adeseori corupt, 

neinteresându-l soarta organizaţiei. Nemulţumirea este generală, frecvenţa conflictelor este mare, 

comunicarea este defensivă sau agresivă. Nu poate fi vorba de cooperare, iar atitudinea managerului 
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faţă de problemele organizaţiei se propagă în toate direcţiile. Climatul comunicării este defensiv, iar 

scopul comunicării este supravieţuirea. 

Managerul participativ-reformator acordă atenţie deosebită implementşrii schimbării, fără însă a 

pierde din vedere problemele sociale generate de acestea, căutându-le soluţii. Acest manager încearcă 

să armonizeze interesele organizaţiei cu cele ale angajaţilor ei. Ştie sĂ obţină colaborarea subordonaţilor 

şi să-i implice în activităţi impuse de eficientizarea activităţii. Este inovator, creator, are curajul asumării 

unor riscuri. Se caracterizează printr-o capacitate deosebită de antrenare a personalului, printr-o 

competenţă de comunicator deosebită. Capabil să perceapă corect mesajele, dă dovadă de flexibilitate 

în situaţii de criză sau de conflict de muncă. Are în minte o strategie clară, ştie sa o comunice oamenilor 

şi să le transmită entuziasmul sau. 

Stiluri de comunicare managerială: 

De intervenţie  

De control  

De investigare 

De influenţare  

 

COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR  
                              Prof.Inv.Primar Vulc Elena Mihaela - Școala Gimnazială Nr.3,Lupeni 

 

 

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii 

poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor 

de risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial delictogen ş.a.d.m., care-

l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea 

identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru 

prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar.Există 

şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de 

vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, 

conduitele violente și toxicomania.. 
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Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului 

şi trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au fost 

încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 

asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care 

fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă 

superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză 

prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi 

corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-

familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi 

învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici sau 

profesionale". 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, 

nu e percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 

ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de combatere 

a abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din abandonarea în care se 

găseşte. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze 

adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective 

profesionale, prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine 

dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este implicat 

în nici-o activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", 

aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este 

integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, 

trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai 

eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care 

provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. 

Bibliografie: 
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"Revista învăţământului preşcolar" - Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – 

Bucureşti 2006 

  

COMUNICAREA ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 
Prof. Zorilă Coculeana, Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila 

 

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. Sociologi, antropologi, istorici, analişti economici, asistenţi sociali – sunt 

chemati sa facă echipă cu specialiştii în consiliere şcolara. Elevul va fi beneficiarul unor programe 

echilibrate, de prevenire şi de intervenţie a consilierilor şcolari. 

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. 

Şcoala trebuie să facă tot ce îi stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin 

stimularea intelectuală a elevilor, aptitudinilor, atitudinilor şi trăsăturilor de personalitate. 

Autocunoaşterea se referă la procesul de explorare şi structurare a propriilor caracteristici (abilităţi, 

emoţii, motivaţii, atitudini, credinţe, mecanisme de apărare şi adaptare, etc.) în urma căruia rezultă 

imaginea de sine a persoanei; 

Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă 

la mediul social, în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale; 

Acceptarea necondiţionată (indiferent de performanţe) şi gândirea pozitivă (convingerea că fiecare 

avem ceva bun) sunt atitudini care favorizează dezvoltarea personală; 

Fiecare persoană este valoroasă în sine, are capacitatea de a se dezvolta şi de a-şi alege propriul 

destin, de a-şi valida calităţile şi caracteristicile pozitive în măsura în care mediul îi crează condiţiile de 

actualizare a sinelui. 

Cu siguranţă, se cunosc de asemenea cele două enunţuri care spun ca îi judecăm pe ceilalţi după 

asemanarea noastră şi că devenim ceea ce judecăm. In consecinţă, este posibil să devenim conştienţi de 



219 

 

ceea ce suntem, rămânând atenţi la judecata pe care o emitem faţă de ceilalţi. Metoda oglinzii este 

mijlocul cel mai rapid şi mai eficient pentru a deveni constient de ceea ce eşti. 

Aspecte relevante ale autocunoaşterii: 

- Imaginea de sine 

- Stima de sine 

- Aptitudinile şi abilităţile personale 

- Motivaţia 

- Emoţiile şi mecanismele de apărare şi adaptare 

- Autoeficacitatea percepută 

Câteva exemple de activităţi de învăţare:  

- Familia mea ,  

- Plicul cu fapte bune,  

- Personajul meu preferat,  

- Obiectul preferat,  

- Surpriza,  

- Drepturi şi responsabilităţi,  

- Cine sunt eu,  

- Eu şi ceilalţi,  

- Ghici cine este? ,  

- Discursul la o petrecere,  

- Ne lăudăm prin desene. 

Recunoaşterea propriilor greşeli înseamnă un act de conştiinţă şi o provocare pentru schimbare 

pozitivă. 

Dacă gândeşti mereu pozitiv, nu vezi partea negativă a lucrurilor şi nu o poţi preveni / contracara – 

trebuie să ne educăm să vedem şi partea negative. Vedem o parte limitată a realităţii, avem o viziune 

limitată asupra realităţii; să evităm răspunsurile categorice, să dăm răspunsuri relative; nu putem 

niciodată să enunţăm adevărul absolut, ceea ce spunem este o singură perspectivă; când cineva spune 

ceva cu care nu suntem de acord, acesta poate fi şi un nou punct de vedere; 

Realitatea vine spre noi pe mai multe canale, iar noi acceptăm să primim doar unul; deşi 

recunoaştem că sunt mai multe puncte de vedere, ne ataşăm de ideea că doar unul este corect, de obicei 

al nostru. 

Ideea ar fi să părăseşti punctul tău de vedere încercând să-l înţelegi şi pe al celuilalt: empatia care 

nu se declară ci se trăieşte. 

Continuând cu aceste procedee de lucru, copilul va reuşi tot mai bine să vorbească despre sine, să 

fie obiectiv cu propria persoană, tranşant la nevoie, să apeleze la modestie atunci când se cere, să-şi 

construiască o imagine pozitivă în jur, să-şi corecteze defectele, să-şi croiască un drum meritat. 
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Dezvoltarea personală reprezintă aspecte foarte importante în viaţa unui individ. Ne interesează 

aceste domenii mai ales dacă recunoaştem faptul că încă de mici, copiii sunt educaţi şi modelaţi în funcţie 

de caracteristicile societăţii în care se nasc. De la cele mai mici vârste e bine să cunoaştem 

particularităţile de dezvoltare specifice, dar şi pe cele generale ale copiilor. Datorită acestora am putea 

să dezvoltăm tehnici prin care să-i ajutăm pe copiii noştri să se regleze emoţional, comportamental şi 

cognitiv în orice zonă a vieţii de zi cu zi. 

Autocunoaşterea se referă la procesul de explorare şi structurare a propriilor caracteristici :abilităţi, 

emoţii, motivaţii, atitudini, credinţe, mecanisme de apărare şi adaptare, etc., în urma căruia rezultă 

imaginea de sine a persoanei. 

Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă 

la mediul social, în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale.Acceptarea necondiţionată indiferent de 

performanţe şi gândirea pozitivă convingerea că fiecare avem ceva bun sunt atitudini care favorizează 

dezvoltarea personală. Fiecare persoană este valoroasă în sine, are capacitatea de a se dezvolta şi de a-

şi alege propriul destin, de a-şi valida calităţile şi caracteristicile pozitive în măsura în care mediul îi crează 

condiţiile de actualizare a sinelui; 

Dezvoltarea personală înseamnă să devii conştient de abilităţile şi competenţele pe care le ai, pentru 

a reuşi să realizezi nu doar cerinţele profesiei, ci şi propriile obiective. Aplicarea unui plan personal de 

performanţă ne poate ajuta în carieră şi în dezvoltarea personală. 

Totuşi, niciodată nu vom putea afirma că ne cunoaştem pe noi înşine în totalitate; cunoaşterea de 

sine nu este un proces care se încheie odată cu adolescenţa sau tinereţea. Confruntarea cu evenimente 

diverse poate scoate la iveală dimensiuni noi ale personalităţii, care sunt deja consolidate, însă cu care 

intrăm în contact numai în anumite contexte. 

Unul dintre aceste evenimente joacă un rol deosebit de important în cadrul procesului cunoaşterii 

de sine. Este vorba despre momentul alegerii carierei, care poate fi asociat cu dobândirea identităţii 

profesionale, numai odată ce se realizează integrarea şi adaptarea iniţiala la profesie. Există însă situaţii 

în care această adaptare este resimţită în plan afectiv ca un şoc, datorat confruntării între realitate şi 

ideal, între investiţiile afective ale tânărului în activitatea profesională şi fedback-ul primit din partea 

angajatorului. 

Aşteptările pe care tinerii le au faţă de primul loc de muncă variază în funcţie de motivaţiile 

profesionale ale acestora, care devin în prezent din ce în ce mai concentrate în jurul nevoii de statut şi 

de securitate financiară, pe care psihologii le includ în categoria motivaţiilor «de igiena». 



221 

 

La polul opus acestui tip de motivaţii se află aşa-numitele motivaţii intrinseci, care au ca sursă 

dorinţele, nevoile, şi trebuinţele proprii fiecăruia dintre noi, cu care din păcate intrăm prea puţin în 

contact, riscând a ne înstrăina treptat de sine, şi a ne crea o falsă identitate socială şi profesională. 

Să alegi o profesie care nu se potriveşte cu ceea ce eşti şi cu adevăratele tale dorinţe este ca şi cum 

te-ai privi într-o oglindă care deformează imaginea. Însă este posibil ca într-o zi aceasta să se spargă şi 

să fie nevoie să cumperi o alta nouă. Uitându-te în ea, vei putea fie să constaţi că nu este nici o diferenţă, 

fie că există discrepanţe între imaginea veche şi cea nouă, această experienţă având în unele cazuri 

efecte pozitive sau negative în planul imaginii de sine, şi deci, al cunoaşterii de sine. 

Acelaşi lucru se poate întâmpla şi în cazul raportului dintre motivaţiile tale profesionale şi actualul 

sau viitorul loc de muncă. Este posibil ca, neavând o posibilitate de reflectare corectă a acestor interese 

privind cariera, să constaţi cu uimire ca poţi schimba numeroase profesii, fără a ajunge în final la o 

cunoaştere de sine cât mai completă, adică fără aţi consolida o identitate de muncă. 

Ce putem însă face pentru a nu ajunge în asemenea situaţii, care ar putea naşte stări de anxietate, 

îndoială faţă de sine şi chiar faţă de ceilalţi? Dacă răspunsul care îţi vine cel mai uşor în minte este «să 

ne cumpărăm o oglindă bună» înseamnă că eşti una dintre persoanele care doreşte să intre în contact 

cu propriile motivaţii referitoare la alegerea carierei. 

Şi este bine să ştii că poţi avea surprize plăcute sau neplăcute când te vei vedea aşa cum eşti cu 

adevărat în context profesional, sau poţi să constaţi că eşti neschimbat, ceea ce înseamna că ai atins un 

nivel optim al cunoaşterii de sine. 

Adolescenţa este o etapă caracterizată atât prin schimbări la nivel cognitiv,al gândirii, afectiv, cât şi 

emoţional. Relaţiile cu familia în cele mai multe cazuri se răcesc pe zi ce trece, iar adolescentul, acel 

„copil prea devreme maturizat‖, după părerea părinţilor, devine un străin. 

Conceptul de autocunoaştere se referă la procesul de explorare şi structurare a propriilor 

caracteristici (de exemplu. abilităţi, emoţii. motivaţii, atitudini, credinţe, mecanisme de apărare şi 

adaptare. etc.) în urma căruia rezultă imaginea de sine a persoanei. Funcţionarea eficientă în mediul 

socio-profesional contemporan este facilitată de capacitatea de autocunoaştere şi autoreglare eficientă 

a persoanei. 

Cunoaşterea de sine se dezvoltă o dată cu vârsta şi cu experienţele prin care trecem. Pe măsura ce 

o persoană avansează în etate, dobândeşte o capacitate mai mare de autoreflexie. Totuşi, niciodată nu 

vom putea spune că ne cunoaştem pe noi înşine în totalitate; cunoaşterea de sine nu este un proces care 

se încheie o dată cu adolescenţa sau cu tinereţea. Puşi în faţa unor obstacole, a unor provocări, vom găsi 

de multe ori resurse de care poate nu eram conştienţi până în acele momente. 
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Cunoaşterea de sine este un proces cognitiv, afectiv şi motivaţional individual, dar suportă influenţe 

puternice de mediu. 

Comunicarea interpersonală este una dintre sursele de autocunoaştere. O comunicare eficientă 

poate asigura un climat securizant, facilitator al autodezvăluirii şi intercunoaşterii. 

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională, tinde să rezolve simultan , două aspecte extrem de 

importante în prezent, asigurarea echităţii sociale prin democratizare permanente a accesului la 

educaţie şi formare profesională, ameliorarea continuă a bunei utilizări a resurselor umane de care 

dispune societatea. Există însă situaţii în care această adaptare este resimţită în plan afectiv ca un şoc, 

datorat confruntării între realitate şi ideal, între investiţiile afective ale tânărului în activitatea 

profesională şi fedback-ul primit din partea angajatorului. 

Aşteptările pe care tinerii le au faţă de primul loc de munca variază în funcţie de motivaţiile 

profesionale ale acestora, care devin în prezent din ce în ce mai concentrate în jurul nevoii de statut şi 

de securitate financiară, pe care psihologii le includ în categoria motivaţiilor «de igiena». 

La polul opus acestui tip de motivaţii se află aşa-numitele motivaţii intrinseci, care au ca sursă 

dorinţele, nevoile, şi trebuinţele proprii fiecăruia dintre noi, cu care din păcate intrăm prea puţin în 

contact, riscând a ne instrăina treptat de sine, şi a ne crea o falsă identitate socială şi profesională. 

Să alegi o profesie care nu se potriveşte cu ceea ce eşti si cu adevăratele tale dorinţe este ca şi cum 

te-ai privi într-o oglindă care deformează imaginea. Însă este posibil ca într-o zi aceasta să se spargă şi 

să fie nevoie să cumperi o alta noua. 

Acelaşi lucru se poate întâmpla şi în cazul raportului dintre motivaţiile tale profesionale şi actualul 

sau viitorul loc de munca. Este posibil ca, neavând o posibilitate de reflectare corectă a acestor interese 

privind cariera, să constaţi cu uimire că poţi schimba numeroase profesii, făra a ajunge în final la o 

cunoaştere de sine cât mai completă, adică fără a îţi consolida o identitate de muncă. 

Ce putem însă face pentru a nu ajunge în asemenea situaţii, care ar putea naşte stări de anxietate, 

îndoiala faţă de sine şi chiar faţăe ceilalţi? Dacă răspunsul care îţi vine cel mai uşor în minte este «să ne 

cumpărăm o oglindă buna» înseamnă că eşti una dintre persoanele care doreşte să intre în contact cu 

propriile motivaţii referitoare la alegerea carierei. 

Şi este bine să ştii că poţi avea surprize plăcute sau neplăcute când te vei vedea aşa cum eşti cu 

adevărat în context profesional... sau poţi să constaţi că eşti neschimbat, ceea ce înseamnă că ai atins 

un nivel optim al cunoaşterii de sine. 
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În concluzie, putem afirma că orientarea și consilierea şcolară şi profesională realizată corect 

reprezintă premisa unei reuşite a integrări socio-profesionale şi a unei afirmări sigure în domeniul pentru 

care individul a optat.  

Se evidenţiază rolul profesorului în ridicarea calităţii orientării şcolare şi profesionale şi chiar în 

deciderea viitorului unui şcolar pentru că el clarifică o situaţie, formulează un mod de gândire, intervine 

şi îndrumă elevul şi familia în luarea deciziilor. Părinţii în colaborare cu şcoala oferă copiilor deschiderea 

spre studiu şi accesul la sursele de cunoaştere care contribuie la efectul educaţional al şcolii asupra 

elevului pentru că şcoala este a comunităţii, iar părinţii sunt parte din comunitate. 
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TRASEUL ENERGIEI PENTRU O EXPRIMARE MOTRICĂ PERFORMANȚIALĂ ÎN CONTEXTUL 

DETERMINĂRII COEFICIENȚILOR DE SOLICITARE, UTILITATE ȘI EFICIENȚĂ A MIJLOACELOR FOLOSITE ÎN 

ANTRENAMENTUL SPORTIV 

Prof.dr. Pârvănescu Marinică Iacov 

Inspector educație fizică și sport – I.Ș.J.Hunedoara 

 

Cuvinte cheie: coeficient, solicitare, mijloace, antrenament sportiv , cantitate, calitate, echilibrat, 

rațional, performanțial,VASGPL. 

 

Profesorul, sportivii și lecția de antrenament trebuie să reprezinte zi de zi un sistem dinamic 

eficient, pentru ca visul să devină realitate – performanța să vină la timpul potrivit, altfel munca este 

empirică și zadarnică. Pe parcursul lecției de antrenament profesorul aplică stategia stabilită, pentru 

atingerea obiectivelor operaționale, pentru realizarea optimă a temelor propuse, în concordanță cu 

planificarea specifică disciplinei sportive, dar mai ales pentru realizarea acelui cumul adaptativ structural 

și funcțional. 



224 

 

Pentru a pune în valoare strategia, profesorul își pune o mulțime de întrebări, la care trebuie 

să dea răspuns. Întrebările curente pe care și le pune profesorul, pentru o eficientă logistică sunt: cu 

cine? Cu ce? Cum? De ce? Când ?  Cât timp? 

Activitatea trebuie foarte bine organizată respectând reguli și principii specifice cu un înalt grad 

de încărcătură egonomică, adică este nevoie de raționalizarea mijloacelor pe care trebuie să le 

folosească pe parcursul lecției de antrenament.  

Raționalizarea este inevitabil însoțită de standardizarea mijloacelor, adică măsurarea lor după ce 

au fost ordonate și rastelate, în funcție de rolul și importanța acestora în instruire. 

Alegerea mijloacelor trebuie să respecte trei dimensiuni: spațiu (cm, m, km), timp(s, min, h) și 

pondere (g, kg, t), iar gradul lor de obiectivizare să fie cât mai mare. Trebuie știut faptul că în cadrul 

disciplinelor sportive cu caracter ciclic (atletismul, ciclismul, înotul...) gradul de obiectivizare este foarte 

ridicat, pe când pentru disciplinele aciclice acesta este mult diminuat, datorită complexității actelor 

motrice derulate pe parcursul procesului de instruire.  

În legătură cu numărul mijloacelor folosite pe parcursul procesului de instruire metoda statistico-

matematică a spulberat foarte multe nedumeriri, sugerând ca acestea să fie raționalizate și 

standardizate, deci alese – după imortanță și dozate optim specificului de efort abordat, în sportul 

practicat.  

Profesorul are la îndemână, pentru a pune în valoare mijloacele raționalizate și standardizate, 

posibilitatea de a determina coeficienți de corelație: 

- coeficientul de corelație gradată Spearmen, între proba de concurs și mijloacele folosite; 

- coeficientul de  corelație între  solicitarea și utilitatea mijloacelor de antrenament; 

- coeficientul global de eficiență. 

La acestea se alătură, pentru o analiză științifică, deci pentru conștientizarea importanței pe care o au 

anumite mijloace, în raport cu altele – scopul fiind legat de eficientizarea procesului de instruire: 

- analiza biomotrică a mijloacelor folosite în antrenament și care au fost apreciate (remarcate) în 

concurs; 

- analiza procedeelor tehnice  care sau remarcat în concurs.  

Specialiștii  au codificat mai multe  mijloace, prin  raționalizare și standardizare, din disciplina lupte, 

astfel: 

-  Luptă 3 reprize x 3' / (P) 1'. 

-  Luptă 6-8 reprize x 1' / (P) 1'. 

-  Luptă 6-8 reprize x 2' / (P) 2'. 

-  Luptă  cu mai mulți parteneri 3 reprize x 3' / (P) 1'. 
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-  Luptă aplicativă n x  6', 8', 15' / (P) 2-3'. 

-  Repetări la manechin 2 – 4 reprize x 30' / (P) 1'. 

-  Repetări la manechin 2 – 4 reprize x 1' / (P) 1'. 

-  Reprize în viteză 4 – 8 reprize x 30' / (P) 1'. 

-  Exerciții (tempou) imitative 6 – 8 reprize x 1' / (P) 1'. 

-  Exerciții în pod. 

-  Exerciții cu haltere, pentru dezvoltarea forței. 

-  Circuit de forță. 

-  Exerciții tehnice 6 – 14 reprize x 5' / (P) 2'. 

-  Alergare. 

-  Jocuri sportive. 

-  Încălzire și revenire. 

-  Dezechilibrări. 

În cadrul acestei succesiuni apar însă câteva întrebări, care trebuie lămurite, acestea fiind legate 

de: numărul partenerilor cu care se luptă, acțiune motrică aplicativă, greutatea manechinului, forma de 

manifestare a vitezei, tempoul de lucru, ce exrciții trebuie efectuate în pod, ce tip de forță se dezvoltă 

cu haltera și pentru ce grupe lucrez, care sunt procedeele tehnice pe care trebuie să le exersez, cît aleg 

și cum aleg?, jocul sportiv practicat – cum și cât?, timpul alocat pentru încălzire și revenire, condițiile de 

realizare a dezechilibrărilor. 

Modalitatea de determnare  a coeficienților de solicitare , utilitate  și eficiență , se bazează pe 

următoarele aspecte:  

- Stabilirea mijloacelor raționalizate și standardizate; 

- Înregistrarea frecvenței cardiace, prin palpare sub pectoralul stâng, după termiarea exercițiului – 

efectuat în condiții de mare solicitare; 

- Consemnarea FC maxime etalon  – ea poate fi obținută prin înregistrare după efectuarea unui exercițiu, 

în condiții maximale de efort, care reprezintă cel mai bine structura motrică spațio-temporală a 

exercițiului tehnic de concurs; 

- Întocmirea unor tabele matrice, pentru a introduce datele obținute și pentru a compara mijloacele 

raționalizate și standardizate; 

- Folosirea formulelor pentru fiecare coeficient în parte. 

După obținerea valorilor calculate se va trece la menținerea mijloacelor alese sau la schimbarea 

algoritmică a acestora, precum și excluderea unora, repectiv înlocuirea acestora cu alte mijloace care au 

fost evidențiate pe parcursul concursurilor sportive. 

Pentru a întregi aspectele de raționalizare și standardizare trebuie realizată o analiză biomotrică 

(aspectele legate de biochimia fenomenelor, precum și cele motrice – tipul de calitate motrică 

dominantă la care trebuie să ne raportăm în sportul respectiv, de pildă, în cazul luptelor: R-FV ), precum 



226 

 

și o analiză a mijloacelor tehnice evidențiate de concurs. Trebuie făcută o precizare esențială legată de 

faptul că, nu este suficientă selecția, raționalizarea / standardizarea, dacă aspectele cumulative  nu sunt 

concretizate – implicațiile mijloacelor fiind particularizate, dar niciodată generalizate. Tipul de analiză 

obiectivă trebuie să îmbine cele două modalități – clasic și modern  (diagrama verticală pe care pot fi 

consemnate reprizele, iar de o parte și de alta elementele / procedeele folosite de cei doi sportivi...) 

(înregistrările video, folosirea aparaturii fine de înregistrare a unor indicatori fiziologici, în condiții reale 

de efort...). 

Este semnificativ și deosebit de importantă cunoașterea rolului și a locului pe care-l ocupă ”VASGPL-ul 

”, sub aspect cantitativ și calitativ, într-o alimentație echilibrată, rațională, standardizată și sănătoasă, 

pentru ca solicitările din timpul antrenamentelor să se reflecte în manifestările motrice performanțiale, 

mult așteptate. 

Efortul, în general, reprezintă o solicitare a organelor, aparatelor, sistemelor și funcțiilor organismului în 

timpul efectuării unei activități. Contracția musculară are loc în urma transformării energiei chimice în 

energie mecanică, ceea ce duce finalmente la efectuarea unui efort, la o acțiune motrică.  

Energia necesară activităților motrice este de natură termică (mișcări interne – cord, plămâni, digestie, 

excreție...), dar și mecanică (mișcări externe prin intermediul sistemul osteoarticular și muscular). 

Proveniența energiei folosite în activitățile motrice este de origine solară, aceasta fiind unică. De fapt, 

radiația solară este absorbită prin procesul de asimilație clorofilian din plante, în atomii de H , din GPL, 

iar de aici intră în circuitul lumii vegetale și animale, respectiv în alimentația omului. Energia este dusă 

de transportorii de electroni la ATP , dar aceeași transportori sunt responsabili și de mecanismele de 

refacere. Substanța care este responsabilă de procesele metabolice din organism este acetilcoenzima A, 

de aceasta se leagă electronii de H din GPL. Dintre multiplele implicații biochimice ale acetilcoenzimei A 

are multiple implicații biochimice: energetice, formare a cetonilor, sinteza hormonilor steroizi 

anabolizanți, sinteza colesterolului, formarea succinatului - rol în ciclul acidului citric, din ciclul Krebs, 

formează hemul, respectiv hemoglobina - esențială în transportul de O2. 

Mușchiul consumă energia rezultată din substanțele energetice ATP, PC și glicogen, care prin procese 

anaerobe (alactacide și lactacide), mixte și aerobe, complicate, care au loc în organism, conduc la 

adaptarea acestuia la cerințele lecțiilor de antrenament sau cele  competiționale.              

 Interdependența dintre componentele efortului (volum, intensitate, complexitate, durată, amplitudine, 

densitate) și componentele procesului de instruire și educare (cunoștințe, priceperi, deprinderi, calități 

motrice) este dependentă permanent de sursa de energie, pentru a obține un randament ridicat și 

constant. 
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Este cunoscut faptul că fenomenul de heterocronism este extrem de important în programarea 

antrenamentului sportiv, adică: 

- PC se reface după 30 de minute, după eforturi intense; 

- Glicogenul se reface după 2-3 ore;  

- metabolismul proteinelor (exerciții de forță), intră în homeostazie după 36-38 de ore (de aceea sunt 

programate 3-4 antrenamente de forță, pe săptămână, dar nu toate la capacitate maximă); 

- rezultate funcționale notabile au loc după 7-30 de zile datorită supracompensației; 

- enzimele din ciclul Krebs cunosc o creștere importantă dup 20-40 de zile. 

Un exemplu , aleator, despre sincronizarea a căilor generatoare de energie îl reprezintă procentajul 

(apreciat prin cercetări aprofundate de către fiziologi) de participare al acestora în cazul eforurilor de 

intensitate mare (6 min.)  

- energia este generată pe cale  anaerobă – debutul efortului – cât şi pe cale aerobă (după 3-4 min); 

- substanţele energetice metabolizate progresiv pe cele două căi:  

-    1 min: 79,6% anaerob  - 20,4% aerob; 

- 2 min: 54,6% anaerob  - 45,4% aerob;   

- 3 min: 47,4% anaerob  -  52,6% arob; 

- 6 min: 28,6% anaerob  - 71,4% aerob. 

  Toate aceste exemple au la bază energia preluată din alimentație. Alimentele trebuie să asigure nevoile 

plastice (reparatorii), dar mai ales pe cele energetice, nevoi reclamate de efortul sportiv, precum și de 

activitățile cotidiene (bazale, recreative, profesionale) – totodată asigurându-se suportul biologic pentru 

o sănătate inexorabilă, aceasta fiind baza  exprimării motrice performanțiale. 

Cerințele pe care trebuie să le luăm în considerare pentru a asigura un optim energetic desfășurării 

activității sportive specifice sportului practicat: 

- necesarul energetic bazal; 

- necesarul energetic raportat la activitatea specifică sportului practicat; 

- necesarul energetic pentru fenomenul de termoreglare (8-10% din rația zilnică); 

- necesarul energetic pentru transformările suferite de alimente (10%, din care 8-10% pentru glucide 

și lipide și spre 40% pentru proteine); 

- pierderile energetice rezultate în urma preparării alimentelor (5-10%); 

- necesarul energetic suplimentar necesar nevoilor de creștere la sportivii tineri; 

- deficitul de asimilare, sau pierderile energetice datorate acestui fenomen (10-15% din totalul caloric 

furnizat de alimentele folosite). 
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Aceste cerințe, sunt variabile pe care nutriționistul trebuie să le ia în considerare pentru a sincroniza 

consumul energetic necesar cu o exprimare motrică eficientă.  

Se vorbește despre o alimentație echilibrată sub aspect cantitativ, precum și calitativ.     

        Cantitatea reprezintă necesarul caloric rezultat din alimentele consumate, ținând cont de faptul că 

1 gr.de glucide sau proteine furnizează 4,1 kcal, iar 1 gr.de lipide furnizează 9,3 kcal, iar calitatea este 

”amestecul” rațional (ce fel de alimente sunt necesare pentru a furniza energia necesară) și standardizat 

(ce cantități sunt necesare pentru valorile energetice calculate în prealabil specificului sportiv și 

individual). 

Echilibrul trebuie dat de proporțiile necesare pentru fiecare componentă a VASGPL-ului.  

Pentru a evidenția cât de dificilă este misiunea celui care trebuie să asigure o nutriție cantitativă, 

calitativă, echilibrată, rațională, standardizată, pentru a asigura o sănătate inexorabilă și care să ne dea 

posibilitatea sincronizării componentelor de efort cu cele de instruire și educare și nu numai – facem 

următoarea trecere în revistă: 

Glucidele reprezintă 54% din necesar, adică: 65% polozaharide (amidon – cartofi, pâine, făină, paste, 

orez, griș etc) și 35% - zaharuri simple (zahărul – miere, fructe, sirop, bomboane, ciocolată, glucoza, 

fructoza); 

Proteinele reprezintă 18% din necesar, adică: proteine animale 60% (asimilabile în proporție de 94%) – 

carnea cu derivate, peștele cu derivate, lapte cu derivate, ouă și proteine vegetale 40% (asimilabile în 

proporție de 70% - pâine, legume uscate, mazăre, soia etc) 

 Lipidele reprezintă 28% din necesar, adică: lipide animale 70% (pește, ouă, carne grasă, lapte, unt, ficat 

de animale, slănină, seul de oaie, untura de porc) și lipidele vegetale 30% (nuci, migdale, alune, măsline) 

 Generic rația se distribuie astfel:  

- Micul dejun (25-30% /  gustare 5-10% din masa de prânz) 

- Masa de prânz (40-45%  / gustare 5% din cină) 

- Masa de seară (25-30%) 

Grupele de alimente, generic se ierarhizează astfel: 

G1 – laptele și derivate 15%; 

 G2 – carne, pește și derivate 10%; 

 G3 – oul 2%; 

 G4 – legume, fructe 15%; 

 G5 – cereale, legume uscate 40%; 

 G6 – grăsimi alimentare – unt, frișcă, ulei, slănină – 10%; 
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 G7 – produse zaharoase – 8-10%; 

 G8 – băuturi. 

Categorii profesionale: 

a) Cheltuieli mici: 3000-3200 kcal (ingineri, medici, profesori, avocați, studenți, funcționari, croitori, 

cizmari, gospodine...) 

b) Cheltuieli moderate: 3500-3700 kcal (strungari, frezori, ajustori, chimiști, textiliști, zugravi, vopsitori, 

militari, tractoriști, șoferi – camioane, cosași cu mașina, forjori, mecanici de aparate și unelte) 

c) Cheltuieli mari: 4000-4200 kcal (forjori de piese grele, turnători, laminoriști, lăcătuși, instalatori de 

apă și canal, dulgheri manuali, hamali, mineri în muncă nemecanizată, studenți la educație fizică, elevi 

la colegiile sportive) 

d) Cheltuieli foarte mari: 4500 -4700 kcal (docheri, salahori, mineri în munci nemecanizate, muncitori, 

agricultori – prășitori, fierari manuali); 

e) Cheltuieli excesive: 5000-5500 kcal (tăietori manuali de lemn, spărgători și șlefuitori în  piatră, 

săpători de gropi, zidari, cosași manuali, secerători mauali). 

La cele menționate anterior mai adăugăm următoarea sistematizare a rației alimentare: 

 Probele sportive cu profil de  rezistență aerobă: 4500-5000 kcal (la fete cu 10% mai puțin !) (P 14-16%; G 

6065%; L 22-26%); 

 Discipline sportive cu profil de R-F: 5500-6000 kcal  (caiac-canoe, sporturi de iarnă, ciclism șosea...)   (P15-

17%; G 55-58%; L 26-28%);    

 Jocurile sportive:   5000 kcal (10% mai puțin la fete) (P 16-17%; G 56-58%; L 26-28%); 

 Disciplinele sportive de F-V:  3500 – 6000 kcal – pe categorii de greutate – sporturile de contact  -   (P 18%; 

G 54%; L 28%); 

 Aruncări – atletism: 4500-6500 kcal (p18-20%; G 46-55%; L 26-30%); 

 Gimnastica / Săriturile în apă: 2000-3000 kcal (P  18-22%; G 46-50%; L 26-28%); 

 Alte sporturi: șah, popice, tir – alimentație asigurată ca pentru nesportivi. 

o Rația alimentară (rația de întreținere/susținere , rația competițională , rația de așteptare , rația de 

refacere ) pentru sportivi trebuie calculată în funcție de disciplina sportivă practicată – proba inclusă în 

disciplina respectivă – calculul este realizat pentru o durată de timp egală cu o oră de efort specific 

sportului practicat. 

Toate aceste incursiuni ”ferme” reprezintă o infimă parte din preocupările unui specialist care trebuie 

să asigure substratul energetic necesar unei adaptări la specificul sportului practicat ! 

Concluzii generale: 

1. Scenariul didactic al antrenamentului sportiv, logistica folosirii mijloacelor și metodelor, depinde atât 

de antrenor, cât mai ales de către cel care suportă efectele solicitărilor psihofizice, în antrenament și 

mai ales în  competiție. 
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2. Antrenamentul sportiv este o activitate cu suport științific, fără acest suport nu se poate vorbi de 

performanță sportivă – întâmplarea nu ține locul științei.  

3. Stabilirea coeficienților de solicitare, utilitate și eficiență, menținați, analiza biomotrică a elementelor 

tehnice(procedeelor tehnice) din concurs, reprezintă doar o parte a fundamentului performanțial.  

4. Traseul energetic este, de asemenea, o preocupare a specialiștilor, pentru a reuși să asigure suportul 

cantitativ și calitativ al VASGPL-ului, pentru exteriorizarea calităților influențate prin mijloace și 

metode diferite, în procesul de instruire, dar mai ales în competiție. 
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