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LIDER SAU MANAGER? 
 

Prof. Dîrleci Gina-Eugenia, CNI M.Basarab Rm. Vâlcea 

Prof. Popescu Mirela, CNI M.Basarab Rm. Vâlcea 

Chiar dacă la prima vedere nu este nicio diferență între cei doi termeni, există unele aspecte 

care fac diferența între un manager și un lider adevărat, indiferent de domeniul în care aceștia sunt 

actori. Se spune că un manager bun este și un lider în adevăratul sens al cuvântului. Atunci, de ce 

se fac diferențe între lider și manager? 

Cea mai mare diferență dintre manageri și lideri este felul prin care aceștia își motivează 

angajații, lucru ce definește cel mai bine modalitatea lor de lucru și acțiune. Multe persoane 

întrunesc ambele atribuții, fiind atât lideri, cât și manageri. De asemenea, mulți au funcții de 

management, însă realizează că nu pot conduce suflete și atunci stagnează la nivelul de manageri. 

În ce constă, până la urmă, diferența? 

Liderul are ca trăsături caracteristice „capacitate, inteligenţă, prezenţă de spirit, fluenţă 

verbală, originalitate, cunoştinte, responsabilitate, intuiţie, încrederea în sine”. Liderul se bazează 

pe încredere în forţele proprii şi prezintă încredere faţă de cei aflaţi sub conducerea sa. 

Managerul se bazează, de asemenea, pe încredere, dar, spre deosebire de manageri, liderii 

coordonează oamenii spre atingerea obiectivelor companiei prin influenţare, și nu prin manipulare.  

Liderul, prin „angajamentul entuziast” al subordonaţilor, îi direcţionează spre atingerea 

obiectivelor, în schimb managerul, prin activităţile sale specifice acţionează împreună cu 

subordonaţii în orientarea muncii către finalitate. Liderul determină, iar managerul asigură 

atingerea obiectivelor. 

❖ Managementul ține de complexitate, leadershipul ține de administrarea 

schimbării 

În opoziție, leadershipul face referire mai ales la schimbare. Mediul de lucru suferă 

modificări rapide, într-o lume în care a ține pasul cu tehnologia este o reală competiție cu obstacole. 

Formulele de succes nu mai au rețete în sertarul conducerii, iar schimbarea are nevoie de un lider 

puternic și abil. 

❖ Cifrele țin de management, cuvintele de leadership 

Unitățile (oricare ar fi natura lor) se ocupă de complexitate, întâi. Planificarea și bugetarea 

ajută la setarea obiectivelor, crearea unor pași concreți în atingerea acestora și alocarea resurselor 
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corespunzătoare planurilor. În contrast, un lider setează o direcție, o viziune asupra viitorului și 

concepe strategii pentru a schimba modul de abordare în conformitate cu țintele urmărite. 

Managerul dezvoltă capacitatea unității de a respecta strategia, construind o structură 

organizațională mulată pe nevoile specifice ale acesteia, delegând task-uri și monitorizând evoluția 

acestora. Un lider motivează oamenii și îi aliniază crezului unității. 

Mai apoi, managerul monitorizează, identifică probleme și oferă soluții, identifică 

deviațiile de la planurile inițiale, reorganizează, răsplătește și penalizează conform cu 

programarea. Când vorbim despre leadership, vorbim despre motivare şi inspirație, făcând apel la 

valori, nevoi și emoții. 

❖ Liderii inspiră, în vreme ce managerii operează 

Liderii sunt acolo pentru a inspira alți oameni să facă lucruri, să acționeze. Managerii 

impun niște reguli și au grijă ca ordinele primite de mai sus să fie respectate în totalitate. Când 

vorbim de leadership, vorbim de flexibilitate. Oamenii trebuie să se simtă motivați de o persoană. 

Acea persoană trebuie să fie cea din fruntea plutonului, fie el manager simplu sau lider. 

❖ Liderii au adepți, managerii au angajați 

Structura organizațională poate determina statutul de superioritate al managerului asupra 

angajaților. Nu același lucru se poate spune despre lideri, care reușesc să ducă lucrurile la un alt 

nivel și să se apropie de oamenii care sunt în subordinea lor, aducându-i la stadiul de adepți. Poate 

că adept este un cuvânt prea greu în contextul dat. Putem să îi numim pe adepți oameni care își 

urmează liderul datorită încrederii pe care aceștia i-o acordă. 

❖ Liderii conving, managerii comunică 

Managerii sunt o parte dintr-un lanț comunicativ. Ei își canalizează vocea prin intermediul 

ordinelor primite de la superiori. Cu toate acestea, liderii au calitatea de a-i convinge pe ceilalți 

prin vocea lor proprie. Stilul lor de comunicare este menit să îi influențeze pe ceilalți, astfel încât 

obiectivele unității să fie îndeplinite. 

❖ Liderii îi ajută pe alții să devină eroi, în vreme ce managerii încearcă să fie ei 

eroii 

Aici există și o comparație între altruism și egoism. Liderii sunt conștienți de faptul că nu 

pot fi în două locuri în același timp, așa că își desemnează cu grijă oamenii potriviți pentru fiecare 

sarcină, înspre binele firmei. Pe de altă parte, managerii caută să iesă în evidență, chiar dacă este 

peste puterile lor de a face mai multe lucruri în același timp. 
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Warren Bennis stabileşte, în anul 1989, următoarele diferenţe dintre manager şi lider: 

1. Managerul administrează; liderul inovează. 

2. Managerul este o copie; liderul este un original. 

3. Managerul menţine; liderul dezvoltă. 

4. Managerul pune accentul pe sisteme şi structuri; liderul - pe oameni. 

5. Managerul se bazează pe control; liderul inspiră încredere. 

6. Managerul are viziune pe termen scurt; liderul - pe termen lung. 

7. Managerul întreabă cum? şi când?; liderul întreabă ce? şi de ce? 

8. Managerul ţinteşte rezultatul final; liderul – orizontul. 

9. Managerul invită; liderul iniţiază. 

10. Managerul acceptă status-quo-ul; liderul îl provoacă. 

11. Managerul este soldatul clasic bun; liderul este propriul lui general. 

12. Managerul face bine lucrurile; liderul face lucruri bune. 

13. Managerul este format şi învaţă prin instruire; liderul - prin educaţie. 

Conform autorului Max Lindsberg, formula după care acționează un lider eficient este 

următoarea: 

Leadership = viziune X motivație X avânt 
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Paul Birch vede și el diferențe între leadership și management. El remarcă din nou că, în 

mare, „managerii se preocupă mai mult de sarcinile pe care le au de îndeplinit, pe când liderii 

sunt mult mai preocupați de oameni”. Asta nu implică faptul că liderii nu acordă atenție sarcinilor 

de realizat, ci doar că realizarea sarcinilor se face prin suportul și bunăvoința celorlalți membri ai 

echipei. Liderul vede oamenii ca oameni, pe când managerul îi consideră o „resursă”. 

Astfel, el remarca faptul că actul conducerii, mai exact fenomenul apariției liderului, nu se 

manifestă doar ca un fenomen de afaceri, ci și în domenii diverse, fără legătură cu afacerile. 

Există însă și autori care contestă acest tip de a privi lucrurile, diferențiind liderii de 

manageri. Patricia Pitcher a făcut o analiză pe baza datelor colectate în decurs de 8 ani și a ajuns 

la concluzia că există 3 tipuri de lideri: 

➢ Artistul – imaginativ, care îi inspiră pe ceilalți, vizionar, antreprenor, intuitiv, 

îndrăzneț și emoțional; 

➢ Meseriașul – echilibrat, rezonabil, ferm, sensibil, previzibil și demn de încredere; 

➢ Tehnocratul – cerebral, orientat către detalii, tipicar, cusurgiu, care nu face 

compromisuri, încăpățânat. 

Ea pretinde ca niciunul dintre aceste trei tipuri de lideri nu oferă un stil corespunzător de 

conducere și că trebuie ca liderul să fie cel potrivit situației, pentru construcție – un „Artist”, pentru 

consolidarea organizației – un „Meseriaș”, iar dacă avem o treabă neplăcută de rezolvat – un 

„Tehnocrat”. 

Autoarea mai remarca un lucru: „un lider care să aibă toate cele trei seturi de trăsături  

într-un echilibru perfect este extrem de rar”, ea nu a găsit niciun caz în decursul celor 8 ani de 

studiu. 

În final, diferențele pe care le considerăm a exista sau nu între un manager și un lider țin 

de perspectivă. E de remarcat că există multe situații reale în care nu managerul se manifestă ca 

lider al grupului, ci unul dintre membri este cel care orientează acțiunile echipei într-o direcție 

anume. Acest aspect este de multe ori generator de conflicte, datorită diferențelor de opinie între 

liderul de opinie și manager și a faptului că acesta din urmă poate considera că autoritatea îi este 

pusă la îndoială. 

 

Bibliografie: 
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                             LEADERSHIP  ȘI  MANAGEMENT  EDUCAȚIONAL 
 

Prof. Dobre Sandina 

Liceul Teoretic Carol I, Fetești, Ialomița 

  

 Managementul educațional este un domeniu de studiu și de activitate care vizează modul 

de funcționare și conducere a organizațiilor educaționale. 

Bolam îl definește ca fiind ‘’o funcție executivă destinată punerii în practică a politicilor 

aprobate.’’ 

Sapre îl considera ca presupunând ‘’ o serie de activități orientate către utilizarea eficientă și 

eficace a resurselor organizaționale pentru atingerea obiectivelor organizaționale’’ 

    Accentul ce se impune pe scopul educațional este important,însă trebuie ținut cont de faptul că 

nu toate obiectivele sau scopurile sunt potrivite pentru o organizație educațională,mai ales dacă 

acestea sunt impuse din exterior,de stucturile centrale. Managementul educațional vizează 

atingerea obiectivelor educaționale stabilite,însă ele trebuie să fie acceptate de școală și de 

comunitatea în care aceasta funcționează .În caz contrar,când managerii fac abstrațtie de acest 

aspect și se limitează doar la implementarea unor politici externe,se poate ajunge foarte ușor la 

managerialism. 

Importanța obiectivelor și a scopurilor pentru managementul instituțiilor de învă 

țământ este subliniată in majoritatea abordărilor teoretice,existând însă  un oarecare dezacord în 

privința a trei aspecte legate de stabilirea finalităților în educație: 

1. Valoarea obiectivelor formale; 

2. Susținerea obiectivelor organizaționale sau a celor individuale; 

3. Cum sunt stabilite obiectivele sau scopurile instituționale. 

Obiectivele formale 

În  instituțiile de învățământ,aceste obiective au uneori un grad mare de generalitate.Propunerea 

de a crește nivelul unor performanțe într-un segment al curriculumului ar putea să nu fie în 

concordanță cu scopurile unor alți profesori ,în raport cu alte obiecte de studiu.   

   Un management descentralizat este cel care oferă posibilitatea unei viziuni distincte a  acelei 

școli,cu obiective specifice,clar formulate,adaptate contextului personalizat în care aceasta 

funcționează. 

 Obiective organizationale sau individuale? 
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Există două abordări ale managementului educațional:una care susține că obiectivele 

organizaționale pot fi impuse de lideri membrilor fără  putere de decizie din cadrul școlii,cealaltă 

susținând, dimpotrivă, ideea implementării unor obiective care să aibă relevanță pentru membrii 

organizației și pentru părțile interesate. 

Cum stabilim obiectivele? 

  În unele organizații,obiectivele sunt stabilite de directorul unității, în colaborare cu câțiva colegi 

experimentați și cu unii membrii ai comunității locale. În altele, stabilirea obiectivelor este o 

activitate colectivă,implicând toți membrii organizației. 

O problemă fundamentală este masura în care conducerea școlilor poate modifica politicile 

guvernamentale ,dezvoltând obiective alternative ce pot fi aplicate la nivelul propriilor școli, cât 

pot acestea filtra politicile educaționale naționale prin propriul sistem de valori,cât de limitate sunt 

școlile în a-și fixa obiectivele. 

  Guvernele au puterea constituțională de a-și impune politicile însă caracteristica de succes a unui 

lider constă în capacitatea acestuia de a le  implementa adecvându-le la caracteristicile  organizației 

pe care o conduce. 

Leadershipul educational este un concept care presupune în primul rând existența unui 

proces de influență orientat spre obținerea unor rezultate .Acțiunile și motivația unor oameni sunt 

direcționate de alți oameni în vederea atingerii unor scopuri. 

 Trebuie facută distincția între influența și autoritate, caracteristică a puterii-managerului-,în timp 

ce influența poate fi exercitată de oricine din școală. 

Este un proces intenționat,care vizează dirijarea acțiunilor celorlalți în vederea atingerii unor 

scopuri; poate fi exercitată de indivizi sau de grupuri,poate apărea din orice parte a școlii-inclusiv 

de la personalul asociat sau elevi, fiind independent de pozițiile formale de management. 

Leadershipul este tot mai des asociat cu ideea de valori, întrucât liderii își fundamentează acțiunile 

pe valori personale și profesionale. 

Un leadership eficient presupune o viziune clar exprimată, însă există un risc major ca o viziune 

personală să aduca mai mult rău organizației decât bine. Un leader cu o viziune puternic 

implementată asupra organizației  poate manipula, poate aduce deservicii organizației o dată cu 

plecarea sa  poate fi puternic subiectivă.De aceea se impune un echilibru clar între aceste două 

aspecte: viziunea liderului pentru instituție în raport cu caracterul centralizat al deciziilor legate de 

curriculum și obiective. 
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Diferența dintre leadership și management educațional 

    Plecând de la asocierea termenului de ‘’leadership’’cu schimbarea și a celui de 

‘’management’’, putem afirma că managementul presupune menținerea eficienței activităților 

curente ale organizației, în timp ce leadershipul  reprezintă influețarea acțiunilor altora pentru a 

obține rezultatele dorite.  Ambele sunt la fel de importante în condițiile în care școlile doresc să 

fie eficiente și    să-și atingă obiectivele și de aceea putem idealiza funcționalitatea și eficiența unei 

organizații educaționale în care managerul să aibă abilități de lider. 

 

Bibliografie: 

’’Leadership și management educațional.Teorii și practici actuale’’-Tony Bush 

 

PROIECTUL VIRTUAL 
Prof. Luminiţa Elena Calotă 

Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” 

 Rm. Vâlcea, Vâlcea 

Proiectele oferă elevilor  posibilitatea de a aplica cele învăţate la ore în  situaţiile autentice pe 

care le întâlnesc in viaţa reală. Această funcţie a proiectelor asigură atât contextualizarea activităţilor de 

învăţare cât şi  dezvoltarea  diferenţiată a  competenţelor specifice  prevăzute în programă.  

Întrebarea esenţială  este: Cum poate fi utilizată tehnologia  în modul cel mai eficient pentru  

a sprijini şi a evalua achiziţiile elevilor?  Pe  toată durata modului se crează  oportunităţi  pentru  

profesori, ca ei  să găsească cele mai bune răspunsuri  la această întrebare precum şi la aceea care vizează 

spaţiul educaţional în care se dezvoltă abilităţile necesare în secolul XXI prezentate mai jos, abilităţi 

care dezvoltă implicit competenţele personale şi ale disciplinei. 

            Abilităţile prezentate mai jos se pot exersa uşor prin metoda proiectului prin integrarea unor 

aplicaţii realizate pe calculator şi prin utilizarea surselor oferite de internet. 

 Responsabilitate şi capacitate de adaptare—Exersarea responsabilităţii personale şi a flexibilităţii 

în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi comunitate; stabilirea şi atingerea unor standarde 

şi ţeluri ridicate  pentru sine şi pentru ceilalţi; tolerarea ambiguităţii. 

• Abilităţi de comunicare - Înţelegerea, administrarea şi crearea unei comunicări eficiente verbale, 

scrise şi multimedia într-o varietate de forme şi contexte. 

• Creativitate şi curiozitate intelectuală—Dezvoltarea, implementarea şi comunicarea ideilor noi 
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altor persoane; deschidere şi receptivitate la nou, perspective diverse. 

• Gândire critică şi gândire sistemică— Exersarea  unei gândiri sănătoase în înţelegerea şi realizarea 

unor alegeri complexe; înţelegerea  conexiunilor dintre sisteme. 

• Informaţii şi abilităţi media— Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea, şi crearea 

de informaţii în diverse forme şi medii. 

• Abilităţi  interpersonale şi de colaborare— Demonstrarea capacităţii de lucru în echipă şi de 

conducere; adaptarea la diverse roluri şi responsabilităţi; colaborarea productivă cu ceilalţi; 

exprimarea empatiei; respectarea perspectivelor diverse. 

• Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor— capacitatea de a depista, formula, analiza 

şi soluţiona probleme 

• Auto-formare— Monitorizarea propriilor cerinţe de înţelegere şi învăţare; localizarea resurselor 

corespunzătoare; transferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul 

• Responsabilitatea socială— Acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele comunităţii; 

demonstrarea comportamentului etic în contexte legate de propria persoană, loc de muncă şi 

comunitate  

Metodele didactice folosite de către cadrele didactice la diferite discipline sunt desigur 

variate. Avantajele şi dezavantajele acestora depind de obiectivele urmărite prin utilizarea 

acestora. În ceea ce priveşte metoda proiectului folosită ca metodă de predare-învăţare-evaluare 

prin care se integrează calculatorul în activităţile de învăţare are beneficii clare: încurajarea 

interogării active şi a gândirii de nivel  superior.  

• Participare mai bună, sporirea încrederii în sine şi îmbunătăţirea atitudinii cu privire la învăţare.  

• Câştigurile  academice sunt egale sau mai bune decât cele generate de alte metode, iar elevii 

implicaţi în proiecte îşi asumă o responsabilitate mai mare în ceea ce priveşte propriile studii decât pe 

parcursul activităţilor de predare învăţare tradiţionale. 

• Oportunităţi de dezvoltarea a unor abilităţi  complexe, cum ar fi  abilităţi de  gândire de nivel superior, 

rezolvare de  probleme, colaborarea şi comunicarea  

Accesul la o gamă mai largă de oportunităţi de învatare la ore, oferă o strategie de  implicare a  

elevilor care aparţin  de diverse  medii socio-culturale. Pentru a avea succes, unităţile de învăţare trebuie  

proiectate cu  scopul final în minte   şi trebuie organizate în jurul unor concepte importante. Profesorii 

trebuie să se asigure că activităţile planificate  îi ajută pe elevii  să  atingă obiectivele operaţionale  
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propuse, să înţeleagă conceptele esenţiale ale unităţii  de învăţare precum şi  imaginea de ansamblu 

asupra unităţii de învăţare. 

Pentru ca  proiectele elevilor să  fie orientate direct către atingererea obiectivelor operationale se 

recomandă următorii paşi: 

1. Stabilirea competenţelor specifice şi ale conţinutului unităţii de învăţare. 

2. Stabilirea obiectivelor operaţionale  pornind   de la  competenţele specifice/ obiectivele de 

referinţă  şi abilităţile necesare în  secolului XXI pentru a ne asigura că elevii studiază aprofundat 

o arie importantă, semnificativă  stabilită prin  programa şcolară. 

3. Dezvoltarea cadrului de generare a proiectelor inter-pluri-transdisciplinare pentru a -i ajuta 

pe elevi să se axeze pe teme şi concepte importante care vizează conexiunile între discipline şi a 

acestora cu viaţa reală. 

4. Planificarea evaluării care  să demonstreze  centrarea pe procesul de învăţare al  elevilor prin  

evaluări continue. 

5. Activităţi de proiectare care să includă  nevoile de învăţare ale elevilor, să facă legătura cu 

lumea exterioară în activităţi realizate prin  utilizarea eficientă a  tehnologiei. 

Învăţarea  facilitată prin metoda proiectului   implică elevii în investigarea unor probleme captivante.  

Proiectele care oferă mai multe oportunităţi de învăţare  pot fi semnificativ diferite  în ceea ce priveşte 

aria tematică sau scopul  şi pot fi aplicate la  clase diferite şi la mai multe niveluri de studiu. Proiectele 

angajează  elevii în roluri active, cum ar fi rolul celui care: 

• rezolvă probleme; 

• ia decizia; 

• investighează; 

• documentează;  

Proiectele servesc obiective  operaţionale specifice, semnificative. Proiectele nu reprezintă abateri de 

la programa şcolară, activităţi suplimentare sau  activităţi cu o temă comună. Învăţarea  se bazează  pe 

întrebări importante care  leagă obiectivele operaţionale, gândirea de nivel înalt  a elevilor cu  viaţa de 

fiecare zi. Elevii îşi asumă deseori roluri din viaţa reală şi trebuie să îndeplinească sarcini pline de 

semnificaţie. Pentru ca această metodă care centrează întreaga activitate didactică pe procesul de 

învăţare al elevilor să fie folosită corect, lista de mai jos oferă o înşiruire de caracteristici care 

vorbesc despre eficientţa proiectelor: 

Listă de verificare a  caracteristicilor unui proiect eficient: 
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▪ Elevii  se află în centrul procesului de instruire 

▪ Proiectul se axează  pe obiectivele operaţionale aliniate competenţelor specifice respectiv 

obiectivelor de referinţă. 

▪ Proiectul este generat de întrebări esenţiale, de unitate şi de conţinut. 

▪ Proiectul implică metode  de evaluare  multiple şi continue. 

▪ Proiectul implică sarcini de lucru  şi activităţi conectate,  care se desfăşoară  într-o anumită perioadă 

de timp. 

▪ Proiectul are  conexiuni cu lumea reală. 

▪ Elevii îşi demonstrează cunoştinţele şi abilităţile  prin intermediul  performării propriu-zise  şi a 

produselor  care sunt publicate, prezentate sau afişate. 

▪ Tehnologia sprijină şi îmbunătăţeşte procesul de învăţare al elevilor. 

▪ Abilităţile de gândire de nivel  superior  sunt incluse în activitatea de proiect. 

▪ Strategiile de instruire variate sprijină diverse stiluri de învăţare. 

În timp ce lucrează la proiecte, elevii  îşi dezvoltă abilităţi  reale, corespunzătoare secolului 

XXI— multe din acestea fiind  solicitate de angajatorii din zilele noastre— cum ar fi capacitatea de: 

▪ a lucra bine cu ceilalţi 

▪ a lua decizii bine gândite 

▪ a avea  iniţiativă 

▪ a rezolva probleme complexe 

▪ auto-direcţionare 

▪ a comunica eficient 

Nu toate unităţile de învăţare trebuie să includă un proiect realizat prin intermediul calculatorului , 

însă în momentul în care învăţarea pe bază de proiect este adecvată, integrarea unui proiect poate stimula 

semnificativ învăţarea   elevilor. Exista  nivele diferite  ale modelării proiectelor. Unele unităţi de 

învăţare sunt bazate pe proiect de la început până la sfârşit, în timp ce altele includ un proiect  ca şi 

experienţă culminantă sau într-un anumit segment al unităţii. 

Bibliografie: 

1. Păcurari, O. (coord.) - Strategii didactice inovative, Centrul Educaţia 2000+, Editura Sigma, 
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Universităţii, Bucureşti, 2003 

  



19  

CALCULATORUL ÎN PROCESUL DIDACTIC 
 

Prof. Petre Claudia 

 Școala Gimnazială Eugen Ionescu 

 

Societatea informatizată a ultimilor ani a impus utilizarea calculatorului în procesul 

didactic. Instruirea asistată de calculator a devenit una dintre metodele de învăţământ de bază în 

procesul didactic modern.Asistarea procesului de învăţământ cu calculatorul presupune: predarea 

unor lecţii de comunicare de noi cunoştinţe, aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor 

cunoştinţe, verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii, verificarea automată a unei 

discipline şcolare sau a unei anumite programe şcolare. Calculatorul – componenta hardware este 

utilizat ca suport tehnic, iar softul – componenta software este utilizat ca suport informaţional. 

Procesul educaţional atât de complex, devine scena a trei actori: profesorul, elevul şi 

calculatorul, care împreună caută să asigure succesul demersului didactic. Profesorul are rolul 

schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces didactic.În acest 

context  profesorul devine un consultant, un coordonator şi un verificator al procesului didactic, el 

nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu doar profesorul îşi pierde rolul 

principal. Concurat este şi manualul, care nu mai este sursa informaţională de bază, el devenind 

un mijloc de start care se completează cu informaţiile obţinute cu ajutorul calculatorului. Elevul 

este un adept al utilizării calculatorului în procesul didactic, mai ales în contextul ultimilor ani. 

Învăţarea centrată pe elev devine baza instruirii asistate de calculator. Calculatorul poate fi 

considerat astfel un mijloc de informare, de exersare, de simulare, de aplicare şi de consolidarea 

cunoştinţelor, deosebit de util în procesul educaţional. 

Condiţii ale instruirii asistate de calculator 

Instruirea eficientă cu utilizarea calculatorului este condiţionată de: 

➢ Asigurarea resurselor hardware – dotare, instalare de soft, gestionare, întreţinere, asistenţă 

tehnică – aspecte care presupun oarecare competenţe în folosirea calclatorului; 

➢ Asigurarea resurselor software – instalarea de softuri educaţionale specifice 

➢ Asigurarea unui mediu organizat pentru implementarea acestei metode. 

Tipurile de aplicaţii specifice instruirii asistate de calculator sunt: 

➢ Tutorialele sau lecţiile interactive ghidate sunt alcătuite din prezentări şi ghiduri de 

prezentare a anumitor aplicaţii, cu aceste neefectuându-se exerciţii practice şi nici nu se 
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aplică nici un tip de test. Acestea sunt indicate în etapa de prezentare şi ghidare a activităţii 

de instruire. Sunt utilizate pentru însuşirea principiilor şi regulilor şi pentru învăţarea unor 

strategii în rezolvarea problemelor. Structura lor este în principal următoarea: introducere, 

asigurarea controlului elevului în desfăşurarea lecţiei, întrebări şi răspunsuri, cu analizarea 

răspunsurilor, remedierea cunoştinţelor asimilate şi încheierea tutorialului. Tutorialele sunt 

deosebit de utilizate în învăţarea aplicaţiilor informatice: Microsoft Office, Adobe, 

Internet, creare pagini web, etc. 

➢ Exerciţii practice (drill and practice): constau în executarea de către elevi a unor sarcini 

practice în scopul aplicării cunoştinţelor la soluţionarea unor probleme practice, sau în 

vederea însuşirii unor deprinderi (pentru o anumită profesiune de exemplu). Există exerciţii 

practice de următoarele tipuri: aplicaţii obişnuite, aplicaţii de proiectare, aplicaţii de 

execuţie, construcţie, producţie sau fabricaţie şi creaţie. Utilizarea exerciţiilor practice are 

ca etapă iniţială demonstraţii executate de către profesor, prin care li se explică elevilor 

cum anume se vor derula exerciţiile practice. Etapele necesare în parcurgerea exerciţiilor 

practice sunt: familiarizarea cu mediul de lucru şi cu acţiunile care trebuie desfăşurate, 

planificarea şi organizarea individuală a muncii în raport cu sarcina practică, efectuarea 

propriu-zisă a exerciţiului, controlul şi autocontrolul muncii efectuate, cu însuşirea erorilor 

şi corectarea acestora. Se pune accent pe corectitudinea execuţiei şi se are în vedere 

principiul creşterii progresive a gradului de dificultate. Ca exemple se pot considera 

aplicaţiile din domeniul tehnic, din domeniul informatic, ş.a. 

➢ Simulări şi experimente: prin simulare se încearcă reproducerea unor fenomene, procese 

sau situaţii reale. Elevii interacţionează cu programul de instruire în mod similar cu modul 

de interacţiune al unui operator cu un sistem real, într-un mod simplificat. Simularea este 

bazată pe analogia cu sistemul real. Simulările conţin prezentarea iniţială a fenomenului, 

procesului sau situaţiei reale, ghidează activitatea elevului, oferă situaţii practice pe care 

elevul trebuie să le rezolve şi eventual, poate atesta nivelul de cunoştinţe şi deprinderi pe 

care elevul le posedă după parcurgerea programului de instruire. Şi în acest caz exemplele 

sunt din domeniul tehnic, fizică, astronomie, chimie, biologie, ş.a. un exemplu interesant 

este softul pentru simularea examenului de obţinerea permisului de conducere utilizat în 

şcolile de şoferi. De asemenea, des întâlnit este şi planetariu utilizat în astronomie. 
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➢ Jocuri pentru instruire: jocurile sunt predominate de activităţi de simulare; elevul este pus 

în faţa unor situaţii problemă pe care trebuie să le rezolve cu ajutorul unor reguli şi prin 

diferite modalităţi de acţiune care să vizeze atingerea scopurilor. În derularea jocului elevul 

trebuie să aibă posibilitatea să se corecteze atunci când greşeşte, atenţionat fiind că a greşit. 

Prin astfel de jocuri se pot învăţa limbi străine, operaţiile elementare în matematică, ş.a. 

Foarte mult se întâlnesc jocurile în învăţământul primar, dar şi în învăţământul gimnazial, 

odată cu introducerea unor noi discipline precum chimia sau fizica. 

➢ Teste pedagogice: sunt poate categoria cea mai des întâlnită, fie independente, fie ca parte 

integrantă a unor aplicaţii complexe. Specificitatea lor depinde de mai mulţi factori: 

momentul testării, scopul testării, tipologia acţiunii (feed-back sau nu). Interpretarea 

rezultatelor la aceste teste poate determina fie un pronostic al reuşitei, fie un inventar al 

achiziţiilor, fie un diagnostic de stabilire a unor dificultăţi cu menţionarea sursei acestor 

dificultăţi. Există o multitudine de teste: teste iniţiale aplicate la începutul unui ciclu şcolar, 

an şcolar, semestru; teste aplicate după parcurgerea unor teme sau capitole; teste de lucru 

sau simulare; teste bazate pe gândire sau memorare; teste cu răspunsuri standardizate sau 

deschise, ş.a. un test trebuie să conţină scopul şi setul de cunoştinţe pentru care se aplică, 

obiectivele testului, durata de timp în care se aplică, afişarea rezultatelor şi a erorilor cu 

procentajul de corectitudine. Aceste teste pot fi întâlnite pentru marea majoritate a 

disciplinelor. Calculatorul preia, multe dintre funcţiile şi sarcinile care, prin tradiţie, 

aparţineau profesorului.  

Instruirea asistată de calculator îi oferă profesorului disponibilităţi de timp şi posibilităţi de a folosi 

acest timp ocupându-se mai mult de organizarea învăţării, de structurarea conţinuturilor, de 

exersarea gândirii la elevi, de stimularea creativităţii acestora, aspecte adeseori neglijate până 

acum. Sau, profesorului îi rămâne mai mult timp să se ocupe de cercetarea şi rezolvarea pe această 

bază a problemelor specifice cu care se confruntă în cadrul procesului instructiv-educativ şi, mai 

mult timp pentru perfecţionarea proprie. 

Bibliografie: 
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TEHNOLOGIA ÎN SPRIJINUL EDUCAŢIEI 
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Calculatorul a devenit indispensabil în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele 

didactice în procesul de predare-învăţare. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor 

informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru 

aceştia şi facilitării prezentării informaţiilor.  

Însă ,calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în 

comunicarea cu elevii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive.           

Profesorul rămâne factorul care aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ 

şi care se angajează cu întreaga sa personalitate în educaţie. El este cel care stabileşte comunicarea 

vie cu elevii, prin intuiţie, empatie, creativitate şi adaptabilitate continuă la elevii săi şi este cel 

care modelează şi caracterele acestora. În acest proces, calculatorul este un instrument auxiliar 

folosit de profesor, instrument care modifică sistemtul de învăţare tradiţional şi permite căderea 

barierelor în accesarea informaţiilor. 

• Sa examineze modalitatile de utilizare a internetului in procesul educational. 

• Sa enumere avantajele si dezavantajele utilizarii internetului in procesul educational. 

• Sa exemplifice situatii educationale in care internetul poate fi utilizat cu success. 

    

Internetul este o sursă excepţională, care permite depistarea rapidă şi eficientă a informaţiei 

despre diferite subiecte.Capacităţile necesare pentru cercetarea Internetului sunt similare cu cele 

aplicate în bibliotecile tradiţionale Cercetarea eficace solicită o analiză 

cantitativă critică şi instruire în domeniul Internetului. 

Modalitati de utilizare a internetului in procesul educational 

1. În predarea variatelor discipline: chimie, fizică, matematică, geografie, biologie, 

psihologie, se folosesc în prezent pe scară largă softurile educaţionale, adică lecţii 

interactive adaptate nivelelor de vârstă şi claselor respective. 

Astfel, calculatorul este cel care oferă instruirea elevilor, fiecare lecţie urmând nişte 

secvenţe şi fiind dirijată de profesor, cel care stabileşte şi obiectivele educaţionale. 
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2. Oferă  modalităţi de exerciţiu după ce conţinuturile lecţiei au fost prezentate, pentru 

predarea unor elemente de bază, aşa cum sunt operaţiile aritmetice – adunarea, 

scăderea, înmulţirea şi împărţirea. 

La finalul secvenţelor de învăţare, există şi posibilitatea ca elevii să fie testaţi pentru a 

conştientiza informaţiile pe care le-au memorat şi înţeles şi pentru a corecta eventualele erori sau 

lacune.  

Testarea se realizează de obicei prin intermediul intemilor cu alegere multiplă, elevilor 

dându-li-se astfel posibilitatea de a reveni asupra celor învăţate şi de a consolida informaţia. 

Simulările utilizate în cadrul lecţiilor virtuale sunt de multe ori spectaculoase pentru elevi. 

3. Soft-ul educaţional poate reprezenta totodată şi un instrument cu ajutorul căruia elevul 

să înveţe prin explorare.  

Astfel, pot fi utilizate programe cu care elevii să scrie diferite texte literare sau să compună 

versuri, să realizeze aplicaţii pentru baze de date sau pentru a realiza un calcul tabelar. Elevii 

utilizează soft-ul în mod activ pentru a rezolva mai multe sarcini de gândire, ceea ce duce la o 

învăţare eficientă şi durabilă. Profesorul este din nou cel care setează obiectivele învăţării şi fixează 

cadrul în care se desfăşoară activitatea elevilor. 

Fiind ales un subiect care va fi supus discuţiei în cadrul clasei de elevi, profesorul ridică 

diverse întrebări legate de subiectul respectiv, elevii având ca sarcină să răspundă la aceste 

întrebări, să găsească informaţiile adecvate, să le organizeze şi să ofere răspunsurile cerute.  

Pe de o parte, cadrele didactice pot fi cele care realizează prezentări multimedia şi le 

proiectează în cadrul clasei, prezentând diferite conţinuturi elevilor, fapt foarte des utilizat astăzi 

în şcoli. Pe de altă parte, elevii pot fi cei care construiesc propriile prezentări multimedia ca 

proiecte la diferite discipline, susţinându-le în faţa profesorului şi a elevilor din clasă. 

Astfel, calculatorul si internetul  pot  fi utilizate pentru îndrumare şi orientare, fiind vorba 

despre programe interactive care oferă informaţii despre piaţa muncii sau despre diferite meserii, 

programe care pot facilita găsirea unui loc de muncă disponibil sau teste pentru stabilirea 

intereselor sau aptitudinilor profesionale. 

Echipele de lucru comunică şi realizează produsul final prin intermediul Internetului, 

urmând ca fiecare elev din grup să prezinte produsul final în şcoala sa, să adune impresii şi sugestii 
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pe care apoi să le împărtăşească cu partenerii de lucru. O variantă este ca grupurile de lucru să 

prezinte produsul final în cadrul unor activităţi desfăşurate în comun de şcolile partenere. 

          Avantajele utilizării  internetului                                                                                                                                  

• Constituie o sursă de socializare. De obicei, copiii sunt timizi şi temători în relaţie cu 

ceilalţi, în special cei care se apropie de vârsta adolesceţei. O viaţă virtuală le poate 

dezvolta exprimarea şi îi poate face mai încrezători în forţele proprii. Exista însa şi riscul 

ca aceasta încredere să se manifeste doar în mediul virtual, nu şi în realitate. 

• Multitudinea  de  informaţii: pe internet există dicţionare online, filme, jocuri, cărti, etc. 

Astfel, un copil va putea culege cu uşurinţă nenumărate informaţii ce poate nu îi sunt 

furnizate de părinţii sau de profesori. În acest caz, însă, copilul trebuie sa fie selectiv şi să 

preia doar informaţiile ce îi sunt necesare şi cele pe care le poate utiliza pe viitor. 

•   Modalitate uşoara de a controla copilul. Mulţi părinţi au tendiţa de a proteja copilul de 

pericolele de afară: maşini, câini, accidentări în parc, etc. Din acest punct de vedere, 

internetul poate fi considerat o buna modalitate de control: un copil pasionat de internet va 

sta în casă, unde sunt şanse zero de a se răni sau de a fi rănit. 

• Permite o experienţă comună pe baza căreia copii pot discuta. 

• Ţine treaz interesul elevilor.Aceştia participând activ la lecţii. 

• Crează un site şcolar,pagina web a şcolii.  Profesorii pot prezenta planuri de lecţii/cursuri 

sau analize ale realizărilor studenţilor într-o anumită perioadă. Administratorii vor insera 

calendarul activităţilor sau anunţuri.Studentii ar putea publica lucrări artistice, articole, 

rapoarte despre activitatea lor etc.Părinţii pot plasa anunţuri despre activităţile comune ale 

părinţilor şi profesorilor,despre festivaluri sau alte evenimente.Comunitatea, în sens larg, 

poate transforma pagina web într-un forum,inserand anunţuri despre competiţii sportive, 

echipele de fotbal, excursii şcolare, avize emanand de la autorităţi etc. 

• Explorează dimensiunea vizuală. Fotografiile, imaginile, filmele şi  

aplicaţiile interactive confera sens textului scris pe ecran. Faţă de celelalte canale media, 

Internetul ofera trei surse concomitente de acces la sensul informaţiei: imagini(animate sau 

nu), text scris şi comentariu oral. Intervine atunci în demersul elevului strategia 

compensarii. Daca nu întelege textul scris şi/sau oral, elevul îşi extrage informaţia datorită 

imaginii. 

           Aptitudini  care ar trebui dobândite  de către copiii care utilizează internetul: 
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• Cautarea de informaţii pe internet şi abilitatea de a stapâni utilizarea motoarelor de căutare, 

aşa încat să nu fie copleşiţi de numărul foarte mare de rezultate afişate în urma căutării 

unui subiect anume; 

• Identificarea unui site bine structurat din punct de vedere al informaţiilor şi capacitatea de 

a filtra conţinutul dintr-o perspectivă critică; 

• Citarea corectă a surselor de informare; 

• Cunoaşterea tipurilor de aplicaţii existente (jocuri, reţele sociale, instrumente de 

productivitate şi de editare a documentelor etc) şi unde să caute atunci când au nevoie de 

un anume tip; 

• Să se descurce singuri când vine vorba de descărcarea unei aplicaţii, instalarea şi utilizarea 

ei; 

• Să folosească eficient text-to-speech, speech-to-text, aplicaţiile de luare a notiţelor şi alte 

tehnologii de asistare; 

• Să ştie să utilizeze reţelele sociale, să trimită e-mailuri, mesaje text, foto sau video; 

• Crearea şi editarea fotografiilor şi a fişierelor video; 

• Folosirea calendarului şi a altor aplicaţii de productivitatate utile pentru organizarea 

personală şi management-ul timpului; 

• Este deseori nesigur. Există o multitudine de ferestre colorate ce pot redirecţiona copilul 

spre pagini interzise, cu un conţinut nepotrivit vârstei lor. Sigur, acest lucru se poate 

corecta, daca părinţii vor utiliza softuri de control parental pentru monitorizarea, urmărirea 

sau filtrarea activităţilor online ale propriilor copii sau dacă limitează timpul alocat 

“statului pe internet”. 

• Pentru că oferă multe informaţii, internetul poate îngrădi imaginaţia şi 

creativitatea. Problema se aplică inclusiv în cazul adulţilor, pentru că mulţi dintre noi 

devenim leneşi şi lăsam internetul să lucreze pentru noi. Ori, imaginaţia se naşte citind, 

observând, ascultând, vorbind, în niciun caz nu o vom dobândi dupa ce ne-a fost servită pe 

tava. În plus, informaţiile din mediul virtual nu sunt întotdeauna corecte. 

• Poate duce la comoditate. Şi asta deoarece copilul nu va mai fi stimulat să creeze, ci va 

considera că este mult mai uşor să preia informaţiile deja publicate pe internet decât să 

consulte manualele sau să petreacă timpul la bibliotecă, culegând date. 
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• Creaza dependenţa, iar copilul va uita de jocurile din spatele blocului, preferând să discute 

cu prietenii pe Messenger şi să se joace pe internet. Însă calculatorul nu va substitui 

niciodata jocurile din aer liber, care îi ajută pe cei mici să se mişte, să îşi consume energia, 

să socializeze cu cei de vârsta lor. 

• Provoaca probleme de comunicare. Viaţa virtuală este simplificata cu mult faţă de cea reală 

şi, în consecinţă, copilul ar putea, treptat, să se izoleze faţă de familie şi prieteni, uitând nu 

doar să comunice, ci şi să se adapteze la situaţii ce fac parte din viaţa cotidiană. 

• Inhibă originalitatea .Este mult mai uşor să preluam informaţia intactă,folosind aceste 

fişiere, elevii îşi denaturează lucrările proprii şi comit un act de plagiat,în acest caz trebuie 

să fim conştienţi de necesitatea respectării drepturilor de autor. 

• Potrivit specialiştilor, cei mici încep să îşi dezvolte lumi imaginare sau să îşi proiecteze o 

imagine greşită despre realitate.  

De aici ideea greşită că banii reprezintă cea mai importantă valoare în societate şi că nu 

este important să înveţi bine ca să îi câştigi uşor. Sunt unii părinţi care chiar le dezvoltă această 

idee copiilor, spunându-le că în viaţă trebuie să fii şmecher şi nu deştept, şi că dacă o „vedetă” ştie 

să iasă în faţă are mai mult de câştigat decât dacă rămâne undeva în spatele scenei. 

• Cititul, ieşitul la joacă cu prietenii sau sporturile în aer liber sunt sunt moduri de petrecere 

a timpului liber de care cei mici nu ar trebui privaţi, iar asta chiar dacă părinţilor le este 

mai uşor să îi supravegheze dacă stau în casa în faţa calculatorului. 

• Oferă o gamă largă de cazuri în care oameni cu devieri comportamentale au acces la 

victimă. 

Cu ajutorul internetului pot fi concepute teste grila care presupun vizualizarea întrebării, a 

variantelor de răspuns, (eventual textul este însoţit de imagini sugestive). Avantajul consta în 

interacţiunea dintre calculator şi răspunsul selectat de elev (vizual şi auditiv); se poate afişa 

punctajul din oficiu, cel acordat răspunsului curent şi cel cumulat până la acel moment. Notarea 

este obiectivă, rapidă şi eficientă. Testele grilă pot fi periodic actualizate. 

Având în vedere toate acestea, calculatorul şi internetul sunt  astăzi cei care facilitează 

atingerea unor scopuri importante în învăţare şi pot fi utilizaţi de către cadrele didactice într-o 

varietate de situaţii. Cadrului didactic îi revine sarcina, foarte complexa, de a-şi antrena întreaga 

creativitate şi abilitate de a îmbina mijloacele tradiţionale cu cele inovative în cadrul lecţiei, în 

funcţie de obiectivele sale şi de adaptarea la caractersiticile psiho-individuale ale elevilor săi. 
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CLASSROOM  MANAGEMENT: HOW TO RESOLVE SCHOOL 

CONFLICT 
 

Prof. Sardarescu Carmen 

CNI Matei Basarab, Rm. Valcea 

As a young student at university I would wonder what it was going to be like when you are 

confronted with a conflict in the classroom and you have to find a quick solution while being on 

your own. I later realized there is no one or no coursebook which can provide you with the best 

answer. The only teacher one might have is experience. 

As much as a teacher tries to avoid conflicts in classroom, they will arise. You can even 

have one of the best classroom management plans in the school, and you’re still bound to come 

across conflicts at some point. Luckily, you can help students learn to manage conflict effectively 

so your classroom can run more smoothly. By equipping children with conflict resolution 

strategies, you’re able to give them the tools they need in order to become more effective at 

resolving conflicts for themselves.  

Here are a few steps students need to take before they should ask for assistance in resolving 

the conflict. They are: 

1. Stop what you are doing so the conflict doesn’t escalate. 

2. Talk about what is causing the disagreement and what each party wants to get out of it. 

3. Think about the options and how you can meet the needs of one another in a fair way. 

4. Choose a positive option that each party can agree on. 

If these steps do not work, then students should ask for help in order to solve the problem. 

https://www.teachhub.com/classroom-management-help-your-quiet-students-thrive
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Understanding Emotions 

In order for students to be able to deal with conflict when it arises, they need to understand 

their emotions. Ask students to think about how they feel when they are in a conflict. For younger 

students, you can give them a feelings chart so they can point to their emotions. Next ask students 

how these feelings make them want to react. Discuss how to channel their emotions so that they 

don’t escalate in order to deal with conflict better.  

Classroom Activities 

Here are a few classroom activities that can help instill  a safe, conflict-free learning 

environment into your classroom. 

Conflict Resolution Poster 

Have students pair together to create a conflict resolution poster using their imagination. 

Each team’s purpose is to come up with a peaceful slogan, such as “Tackle the Problem, Not the 

Person” or “Don’t Fight, Do What’s Right.”. Exhibit the posters and vote for the most effective. 

Approaches to Conflict 

Students learn about the different approaches to conflict such as avoiding, controlling, 

compromising, accommodating, and collaborating. Then they are presented with different conflict 

scenarios in which they must discuss within a group how they would approach each situation. If 

the group chooses an incorrect approach, then as a class discuss why it was not an ideal approach 

and which approach would work better for that scenario. Here is an example scenario: 

Maddy and Reesa are best friends and have the same birthday. When they find out they 

have both planned their birthday party on the same day and have invited the same guests, they get 

upset. They can either order their friends to choose which party they want to attend or compromise 

and have one big party. Which conflict approach would you use in this scenario? Avoiding, 

controlling, comprising, accommodating or collaborating? 

The Art of Negotiation 

For this activity, students learn how to negotiate with one another in order to resolve a 

conflict. First, discuss how negotiation is a process in which each party agrees upon strategies that 

will resolve the conflict. Next, have students think about a real-life situation that they are facing 

or have faced in the past and how they would (or did) approach the negotiation. Have students 

think about the situation and think about what they want out of it before they start to negotiate. 

Once they get the hang of it, you can put them into pairs and give them a scenario to try to work 

https://www.teachhub.com/classroom-activities-building-community
https://static1.squarespace.com/static/537e4a6ce4b0ded903cd630e/t/55e547dbe4b00f49dc2a1579/1441089499194/approaches+to+conflict.pdf
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through. During their role-playing, they must use the following negotiation tips to them resolve 

the conflict: 

• Look at the situation piece by piece. 

• Tackle the easiest issue first followed by the harder issue. 

• Ask yourself what you want to happen. 

• Ask yourself what you are willing to accept. 

• Think about what the best and worst possible outcome is. 

Talk about how sometimes students will need to use more than one approach in a single 

conflict. For example, they need to avoid someone in order to cool down for a few minutes, then 

they can begin to compromise or collaborate. 

When there are conflicts in the classroom, students should be able to try and resolve them 

first on their own before asking for help. Then they should take a moment to think about how they 

are feeling, choose an approach, and try and negotiate a resolution. If none of these strategies work, 

then they should ask for help. 

Here are some games that I use in the classroom in order to engage all the students and 

teach them some strategies which will be of use in the future. 

Play “Never Have I Ever” 

The popular children’s game “Never Have I Ever” can be a great community builder for 

your classroom. To play, have students sit either at their desks or at your meeting place. Then give 

each student a sign that says, “I have” on one side and “I have not” on the other. Go around the 

classroom and have students say the phrase “Never have I ever …” then fill in the blank with their 

answer. For example, a student might say, “Never have I ever drank purple soda.” Every student 

would then hold up a sign that said they had or they hadn’t. The game continues with students 

making “Never have I ever” statements until everyone has had a turn. It’s a fun community-

building classroom activity for students of all ages. Just make sure that you talk about what types 

of statements are appropriate and what are not for the classroom.  

Talk About High Points and Low Points of the Day 

Another popular game to play is when students take turns talking about what was the best 

part of their day and what was the worst part of their day. This classroom activity has many names: 

Rose and Thorn, Peak and Peeve, etc. The point of the game is to tell one highlight and one low 

point. The whole game is quite quick and can be done while students are packing up to go or 
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waiting in line to go home. It’s a great bonding activity, because students don’t have to talk about 

anything too personal, but they do get the chance to share and be heard. It’s a great way for students 

to learn more about their classmates’ feelings, which is a great way to bond. 

Play “This or That” 

An interactive community bonding game that your students will love at any age is to play 

the game “This or That.” To play, have students sit along the edge of the carpet or gather wherever 

your meeting area is. Place a long piece of tape to separate two distinct sections of your space. To 

begin, pose a question that can have two possible answers. For example, you can say “Do you like 

pizza or pasta?” or “Would you rather go to Hawaii or Mexico?” Next, students move to either 

section of the line to show which one they prefer. Once all students have decided and are in their 

spot, allow them to talk about their choice amongst the group for a few minutes before you ask 

another question. This is a fun type of “Mingling” game that will help students learn more about 

their classmates’ preferences. 

Try the Daily Tweet 

Students love social media, so what’s not to love about sharing your thoughts via a tweet? 

For this community-building classroom activity, students must develop a tweet using 140 

characters or less. Then find two other students to reply to their tweet. The key is that students 

must ask one student who they normally don’t interact with on a daily basis to reply. This is a great 

way for students to branch out from their normal social circle and learn more about their other 

classmates. 

To conclude, remember, it’s ultimately up to you, the teacher, to create a loving and 

nurturing classroom environment where your students feel safe and comfortable to learn. Through 

classroom activities like the ones mentioned above, you will help to ensure all students all feel like 

they belong to a special community, which is supports them to learn and study. Always keep in 

mind that it is in your power to bring about a change and never forget that teachers mould their 

students’personalities so as to be able to cope with every unexpected situation that arises.  
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COMUNICAREA ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU AJUTORUL 

CALCULATORULUI 
 

Prof. Vișan Mirela Valentina 

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Pitești 

 

 Orice unitate de învățământ este nevoită să comunice cu celelalte unități de învățământ în 

cadrul unor relații de colaborare sau de parteneriat. 

Procesul de comunicare presupune transferul de informaţie dintre emiţător şi receptor. 

Componentele de bază ale comunicării sunt prezentate ca răspuns la întrebările: 

• Cine comunică? (emițătorul) 

• Ce se comunică? ("mesajul") 

• Cum se realizează comunicare ("codul" şi "canalul") 

• Cui se comunică? ("receptorul") 

• Pentru ce se comunică?("efectul") 

Schema generală a comunicării din perspectiva informațională este cea din figura 

următoare: 

 

 

În comunicare, adeseori, centrarea este pe ceea ce spunem, pe transmițător ( receptor) și 

omitem faptul că receptorul (destinația) este polul cel mai important al comunicării, neglijând, 

astfel, efectele comunicării. Se poate spune că nu s-a produs comunicarea dacă la receptor nu au 
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fost induse modificările, efectele, intenţionate de emițător. Fiecare treaptă în comunicare depinde 

de 

de cele anterioare, eficienţa comunicării făcându-se în funcţie de nivelul de efect atins. 

Astăzi, utilizarea calculatorului şi a Internetului a devenit un mijloc de comunicare, deci şi 

un mijloc de comunicare în scop educaţional. Acest lucru se realizează prin intermediul 

forumurilor educaţionale, a portalurilor, a site-urilor, a poştei electronice şi a conferinţelor. 

 Datorită faptului că utilizarea calculatorului a devenit un lucru prezent în toate activităţile 

de astăzi, utilizarea acestuia în sistemul educaţional ca mijloc de comunicare interinstituțională 

dintre unitățile de învățământ a devenit un lucru obişnuit şi foarte des utilizat. 

 Interacţiunea dintre unitățile de învățământ se realizează astfel, prin selecţia 

corespunzătoare a unităţilor de comunicare ale Internetului: poşta electronică sau e-mailul, 

forumurile educaţionale, portalurile, site-urile,  conversaţia sau videoconferinţa. 

Utilizarea acestor modalităţi de comunicare devin eficiente datorită faptului că nu mai este 

necesară întâlnirea fizică a persoanelor implicate în conversaţie, se poate realiza mult mai uşor 

schimbul de informaţii, de opinii, se pot rezolva mult mai uşor proiectele de grup, se poate realiza 

o comunicare mult mai eficientă 

 Tot cu ajutorul calculatorului şi a Internetului, în scopul colaborării interinstituționale 

dintre unitățile de învățământ se pot folosi metode de instruire online precum: baze de date online 

utilizate în comun, jurnale online, aplicaţii online, grupuri de interese online, interviuri,  dezbateri, 

studii de caz, grupuri de discuţii, forumuri, proiecte de grup. 

 Utilizarea serviciului de e-mail este cel mai utilizat mod  de comunicare între unitățile de 

învățământ. Acest lucru se realizează cu ajutorul Internetului. Prin intermediul e-mail-ului se pot 

trimite mesaje, fișiere document sau imagini, iar mesajul este recepționat aproape instantaneu. 

 Utilitarele folosite la conferinţe trebuie să dispună de chat, telefonie, capacităţi audio-

video, colaborarea de documente. NetMeeting sau Skype sunt cele mai des utilizate în acest scop. 

 Forumul http://forum.portal.edu.ro/ este unul dintre cel mai des utilizat forum de 

conversaţie educaţională.  

Utilizarea conferinţelor şi a forumurilor pe teme educaţionale este de un real folos în 

procesul de colaborare dintre unitățile de învățământ.  

http://forum.portal.edu.ro/
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Publicarea anunțurilor pe site-urile școlilor este un mijloc de comunicare în scopul de 

colaborare între unitățile de învățământ pentru realizarea unor activități, concursuri, evenimente, 

proiecte. 

În cadrul comunicării interinstituționale dintre unitățile de învățământ utilizând Internetul 

și serviciul de e-mail sunt necesare respectarea unor reguli, dintre care amintim: 

- Subiectul e-mail-ului trebuie să fie clar și concis 

- Începe întotdeauna cu un salut 

- Conține câteva informații în care expeditorul se prezintă 

- Mesajul să fie cât mai scurt  

- Textul să fie împărțit în paragrafe scurte, scris corect gramatical  

- Textul nu va scris doar cu majuscule (acest lucru ar însemna că țipăm la destinatar) 

- Mesajul se va finaliza cu un mesaj scurt de rămas bun și cu adresa expeditorului 

- Dacă e-mail-ul va fi trimis mai multor unități de învățământ este indicat ca adresa de 

e-mail a acestora să fie trecute în câmpul Bcc pentru ca aceștia să știe că nu le sunt 

dezvăluite adresa celorlalți destinatari ai e-mail-ului. 

Datorită faptului că toate unitățile de învățământ au acum acces la un calculator conectat 

la Internet, acest mod de comunicare educaţională este din ce în ce mai des folosit în practica 

educaţională de actualitate.  
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UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN ÎNVÃŢAREA LIMBILOR 

STRÃINE 

 
                                                       Prof. Simona Cristina Dorobanţu 

                                                      C.N.I.,,MATEI BASARAB’’, Rm. Vâlcea 

Pentru învăţarea limbilor moderne, cadrele didactice sunt într-o continuă căutare de 

modalităţi mai bune de accesare a materialelor autentice şi de furnizare de experienţe care vor 

dezvolta mai bine competenţele elevilor de comunicare în limbi străine. Tehnologia este probabil 

cel mai bun mijloc pentru crearea unui mediu favorabil paentru învăţare. TIC poate ajuta profesorii 

în a face învăţarea limbilor străine mai rapidã, mai uşoarã, mai atractivã şi mai interesantã. 

Mijloacele informatice fac parte din cultura noastră, din viaţa noastră de fiecare zi (acasă 

sau la serviciu). Deşi uniţi într-o reţea planetară, se manifesta  o îngrijorare faţa de riscul izolării 

sociale a celor care petrec multe ore în faţa calculatorului. Şi totuşi, internetul trebuie privit ca 

orice alt mijloc de comunicare asemeni celorlalte mijloace moderne de comunicare. 

Utilizarea Internetului în procesul de învăţământ, alături de alte instrumente auxiliare, 

favorizează accesul în timp real la informaţii, schimburile interne şi internaţionale şi oferă noi 

posibilităţi de învăţare – predare. În acest cadru participă diverse categorii de persoane (elevi, 

profesori, specialişti în informatică), fiecare având un rol bine determinat. 

Aplicaţiile didactice ale internetului determinã mai multe tipuri de activităţi de predare-

învăţare. 

 - Comunicarea interpersonală, realizată cu ajutorul poştei electronice (email) şi a comunicării 

directe (chat). Aceasta reuneşte acele aplicaţii pedagogice care favorizează schimburile 

interpersonale între tineri şi îi determină să cunoască şi să respecte asemănările şi deosebirile 

culturale, politice, lingvistice din cele mai îndepărtate zone. Se pot organiza întâlniri cu 

personalităţi, ori forma clase virtuale, prin care elevii vor avea posibilitatea de a-şi verifica 

aptitudinile comunicaţionale într-o limbă străină. Profesorii îi vor învăţa pe tineri tehnici de 

corespondenţă amicală şi oficială specifice limbii străine studiate, ceea ce va conduce la 

ameliorarea exprimării scrise, la utilizarea informaţiilor pertinente şi corecte, la structurarea 

ideilor. Tot pentru exprimarea în scris se poate avea în vedere şi mesageria electronică. 

- Culegerea de texte autentice în limbi străine. În funcţie de specificul tematicii lecţiei, profesorul 

va defini în mod clar un subiect care să atragă interesul studenţilor şi expune mai multe tipuri de 
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documente (PDF, articole de presă, eseuri etc.). Elevii (individual sau în grup) ar avea ca sarcină 

culegerea documentelor, analizarea şi interpretarea documentelor culese, solicitarea avizului unor 

cadre didactice specialiste în domeniul respectiv, precum şi redactarea unei lucrări scrise (rezumat, 

sinteză, comentariu etc.) în limbastrăină. 

-  Cercetarea documentară, validarea şi utilizarea resurselor în limbă străină în vederea realizării 

unei bibliografii pe o temă dată respectând regulile citării documentelor electronice. 

- Publicarea de documente în limbi străine pe Internet implică nu numai o bună cunoaştere a 

calculatorului, a programelor specifice unei astfel de activităţi ci şi o bună cunoaştere a unei limbi 

străine. Se poate avea în vedere redactarea une pagini personale în care elevul să se prezinte, să-şi 

descrie realizările în plan intelectual şi profesional, domeniile de interes, proiectele. Rolul 

profesorului este de a-l învăţa pe acesta tehnicile de structurare, redactare şi prezentare personală 

în limbă străină. Elevii vor putea să-şi perfecţioneze cunoştinţele de exprimare scrisă în limbă 

străină prin redactarea unui articol. 

- Auto-formarea prin conectarea la situri specializate în manuale virtuale ori teste de verificare a 

cunoştinţelor de limbi străine. 

Cateva din avantajele utilizãrii noilor tehnologii de formare sunt actualitatea (materiale de 

calitate, autentice şi de actualitate), flexibilitatea, autonomia elevilor (au posibilitateade a-

şi  organizeza singuri propriul proces de învăţare), abordarea diferenţiatã, facilitarea unui tip de 

învăţare contextuală. 

În programele multimedia de limbi străine sunt integrate imagini, secvenţe video, grafice, 

animaţii, înregistrări audio, etc. care în mod normal apar izolat în cazul altor mijloace de învăţare. 

Combinarea elementelor audio-vizuale cu textele facilitează trecerea rapidă de la un tip de 

exerciţiu la altul, fără a fi necesară schimbarea metodei de învătare. De asemenea specificul 

interactiv este des întalnit în aceste metode de învatare, precum şi atractivitatea. Prin colorit, 

animaţie, efecte speciale, programele multimedia sunt atractive şi motivante. De asemenea 

elementele vizuale, sonore, fragmentele de film, personajele animate, conferă atractivitate 

programelor multimedia şi paginilor web. 

Tehnologia este tot mai folosită în procesele de învatare a limbilor străine fie ca o 

completare a instruirii, fie ca singurul mijloc de învăţare. Deşi accesul la tehnologie poate prezenta 

dificultăţi în accesarea programelor de educaţie pentru adulţi şi practicieni, acestea pot fi depăşite. 
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Platformele online au progresat considerabil în ultimii ani. Acestea continuă să ofere din 

ce în ce mai multe aplicaţii utile, la preţuri accesibile şi instrumente pentru învăţarea limbilor 

străine. Profesorii care utilizează  aceste tehnologii trebuie să continue să ofere oportunităţi pentru 

învătare şi  pentru promovarea şi dezvoltarea limbilor străine.  

 

Bibliografie:  

1. Elena Popa, Predarea si invatarea limbilor straine cu ajutorul mijloacelor informatice 

2. Lector univ.dr. Cristina Prisecaru, Avantaje şi dezavantaje  ale utilizării IT&C în 

predarea  limbilor străine 

3. Sarah Catherine K. Moore – Center for Applied Linguistics, Uses of Technology in the 

Instruction of Adult English Language Learners 

 

DIMENSIUNI ALE CULTURII ORGANIZAŢIONALE ŞI FORME DE 

MANIFESTARE ÎN ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE 
 

Prof. Alexandrescu Dana – Ioana 

Colegiul de Științe „Grigore Antipa” Brașov 

 

Analizând şcoala prin prisma raportului instituţie – organizaţie, putem afirma că ea 

întruneşte ambele aspecte, ceea ce este şi firesc dacă considerăm că orice organizaţie înglobează o 

structură instituţională. Astfel, şcoala este o instituţie deoarece are un statut legal, director, elevi şi 

un corp profesoral, dar şi o organizaţie atât timp cât dispune de oameni (reţeaua relaţiilor dintre 

indivizii care aparţin acestei colectivităţi), tehnologie (mijloace, sistem de comunicare, curriculum 

care vizează realizarea finalităţilor educaţiei la nivelul şcolii) şi cultură organizaţională. 

Ca organizaţie şcoala nu face excepţie de la regulă: fiind un subsistem al sistemului social 

global, şcoala (sistemul educaţional) se încadrează atât în categoria organizaţiilor puternic 

subordonate transformărilor din mediu, depinzând de acesta, dar şi în categoria organizaţiilor care 

transformă mediul, a celor proactive, creatoare de cultură şi schimbare. Şi în cazul şcolii, asumarea 

în timp a diferitelor orientări manageriale a amprentat puternic funcţionarea acesteia şi ne referim 

în acest sens la modul în care au fost implicate resursele umane în susţinerea obiectivelor 

organizaţiei. 
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Dincolo de orice alte consideraţii putem împărtăşi ideea,  sprijinită de E. Păun, că şcoala şi educaţia 

reprezintă „unul dintre instrumentele importante prin care societăţile stimulează, dirijează şi 

controlează procesele dezvoltării iar calitatea şcolii şi calitatea dezvoltării sociale sunt aspecte 

solidare, puternic corelate”.1 În acest sens, E. Durkheim vorbeşte despre şcoală ca despre 

„societatea şcolară”, având o organizare asemănătoare cu societatea însăşi.2  Acelaşi autor 

consideră că: „şcoala face parte dintre organizaţiile sociale cele mai complexe”3, al cărei specific 

nu poate fi înteles în absenţa analizei unor variabile funcţionale, dintre care cele mai semnificative 

sunt, în opinia sa, cultura, climatul şi managementul. 

Conceperea şcolii ca organizaţie care poate şi trebuie să se dezvolte în contextul 

exigenţelor timpului, schimbărilor din mediul intern şi din cel extern este o condiţie extrem de 

importantă pentru înţelegerea şi susţinerea dialecticii învăţămîntului. Organizaţia are o cultură 

organizaţională, poate să-şi dezvolte performanţele, nefiind stingherită de instrucţiuni, prescripţii, 

norme proprii mai mult instituţiei. În acest context, şcoala are menirea să fie nu doar instituţie 

specializată în educaţie, de transmitere a unei anumite culturi, ci şi un loc de edificare culturală. 

Cultura organizaţională trebuie înţeleasă la două niveluri:  

a) partea mitică (de istorie), care include mituri, povestiri, eroi, simboluri, sloganuri şi ceremonii;  

b) „drumul pe care ne aflăm (prezentul)”, care este indicat de strategii, structură, sisteme, 

conducere, reguli, norme, îndeletniciri etc. managerul trebuie să înveţe să conducă şi aceste valori 

(împărtăşite).  

Trecutul organizaţiei influenţează hotărâtor cultura organizaţională. Valorile create si 

transmise în timp se întăresc prin acumularea de experienţă şi rezistă la schimbare. Acesta este 

motivul pentru care trecutul a influenţat semnificativ cultura organizaţională a Colegiului de 

Științe „Grigore Antipa” din Braşov. Personalităţi cunoscute din domeniul sănătăţii, pe plan local, 

au marcat existenţa actualei unităţi de învăţământ, contribuind la formarea unei culturi 

organizaţionale puternice. Nu întâmplător, azi, se continuă tradiţia învăţământului sanitar mediu 

prin şcolarizarea absolvenţilor de liceu la nivelul învățământului postliceal. 

Nu au fost uitate nici ceremoniile. Mediul simbolic care însoţeşte elevii pe parcursul 

perioadei în care sunt membrii ai şcolii noastre generează un sentiment de apartenenţă care nu 

dispare o dată cu plecarea lor din organizaţie. Colegiul nostru a trebuit să facă faţă unei provocări: 

 
1 Păun E., Şcoala abordare sociopedagogică,  Iaşi: Polirom, 1999, p.5 
2 Durkheim E., Educaţie şi sociologie, Bucureşti: EDP, 1974,  
3 Păun E., Şcoala abordare sociopedagogică, Iaşi: Polirom, 1999, p.48 
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să-şi conserve identitatea şi unitatea în contextul în care există un grup de membrii ai organizaţiei 

care în mod ciclic pleacă din ea. Această circulaţie a membrilor - elevilor, care pleacă şi vin în 

fiecare an (elevii din primul an de studiu vin în organizaţie, cei din ultimul an pleacă) putea genera 

instabilitate şi putea afecta unitatea şi colaborarea. Unitatea noastră de învăţământ a făcut faţă 

provocării de a conserva identitatea, valorile care o definesc printr-un sistem elaborat de ceremonii 

şi ritualuri. Şi aici mă refer la ritualurile de trecere (şefului de promoţie i se acordă o monografie 

a liceului), ritualurile de întărire (elevii cu rezultate bune la olimpiadele şi concursurile şcolare 

fazele judeţene şi naţionale sunt evidenţiaţi şi premiaţi de către director într-o festivitate specială) 

şi la ritualurile de înnoire (concursurile organizate în fiecare an în cadrul şcolii: concurs de desene, 

campionat de fotbal şi baschet). 

Instituţiile educaţionale au un important impact asupra valorilor şi normelor umane. Şcolile 

de toate nivelurile, bibliotecile şi biserica reprezintă principalele instrumente instituţionale într-o 

societate pentru crearea şi pentru transmiterea ideologiilor şi valorilor. Ele reprezintă cele mai 

importante organizaţii culturale. La rândul lor, toate aceste structuri operează, acţionează sub 

impactul anumitor valori, altfel spus fiecare dintre ele posedă o anumită cultură organizaţională.  

Cunoaşterea culturii unei organizaţii este determinantă pentru funcţionarea acesteia, 

factorul cultural are un impact puternic asupra funcţiilor managementului şi asupra acţiunilor 

managerului. Cu cât o cultură este mai puternică, cu atât angajaţii acceptă mai uşor valorile 

organizaţiei şi au încredere în aceste valori.  

Identificarea și evaluarea culturii organizaţionale a unei unităţi de învăţământ este esenţială 

pentru ridicarea calităţii serviciilor educaţionale oferite, mai ales în prezent, când aceste structuri 

traversează o profundă criză, datorată în special lipsei resurselor financiare. 

Conceptul de cultură la organizaţiile şcolare se referă la ideile, credinţele, tradiţiile şi 

valorile care îşi găsesc expresie în elemente cum ar fi stilul managerial dominant, în felul în care 

sunt motivaţi membrii de toate categoriile, în imaginea publică etc. Organizaţiile diferă chiar de la 

prima vedere în ceea ce priveşte atmosfera, felul în care se lucrează, nivelul energiei, orizontul 

individual – toate acestea fiind influenţate de istorie şi tradiţii, de situaţia actuală, de tehnologie 

etc. În cazul organizaţiilor şcolare, cultură reprezintă o variabilă mai importantă poate decât în 

cazul organizaţiilor productive. Importanţa se leagă de misiunea educaţională a şcolii în general: 

atmosfera, climatul, valorile adoptate conştient sau inconştient influenţează calitatea procesului de 

învăţare.  
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Cunoaşterea culturii organizaţionale este necesară şi utilă, întrucât constituie, probabil, 

unicul şi cel mai folositor element anticipativ, pe termen lung, al unei organizaţii. Poate fi dificil 

pentru cineva atât din interior cât şi din afară să pătrundă în cultura organizaţiei, aceasta fiind 

deseori considerată drept un univers de convingeri, valori şi concepţii oferite odată pentru 

totdeauna şi care este rareori declarat ori supus chestionării, mai ales de cei care au o experienţă 

limitată în privinţa altor organizaţii sau culturi. Cu toate acestea, o asemenea înţelegere a 

comportării colective este esenţială, în situaţiile în care este nevoie ca organizaţia să se adapteze 

unor condiţii schimbătoare, incluzând aspiraţiile şi aşteptările membrilor ei.  

 „ Atunci când un grup de oameni trăiesc şi muncesc împreună pentru o perioadă mai lungă 

de timp, ei împărtăşesc o serie de valori şi opinii despre viaţa organizaţiei, despre ceea ce este bine 

şi adecvat pentru progresul şi succesul organizaţiei.”4 Cultura organizaţională reprezintă cadrul 

genetic al unei organizaţii, regulamentul ei nescris, dar obligatoriu. 

 

Bibliografie: 
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CAUZELE DEFICIENŢELOR ÎN MANAGEMENTUL  INSTITUŢIILOR 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
                                                               

                                                                                          Prof. dr. NICA ELENA LOREDANA   

                                                                          C.N.I. Matei Basarab din Rm. Vâlcea, Vâlcea 

 

Dificultăţile  cu care se confruntă instituţiile de învăţământ în prezent referitoare la 

problematica managementului calităţii sunt: lipsa strategiilor şi a politicii în domeniul 

managementului calităţii la nivel instituţional şi abordarea fragmentară a asigurării calităţii în 

detrimentul abordării sistemice, insuficienţa informării şi instruirii personalului universităţilor de 

toate nivelurile în domeniul managementului calităţii şi sistemelor de calitate ,abordarea problemei 

calităţii de pe principii de identificare a neconformităţilor şi corectare a acestora în loc de prevenire 

a  apariţiei problemelor,insuficienţa orientării spre necesităţile clienţilor şi partenerilor şi 

focalizarea pe posibilităţi interne, rezistenţă la schimbări şi  complexitatea promovării schimbărilor 

în mentalitate, atitudini, comportament. 

În domeniul managementului   instituţiilor de învăţământ, deficienţele rezidă din: 

- orientarea spre soluţionarea şi atenuarea problemelor calităţii pe măsura apariţiei lor, si nu pe 

sporirea continuă a calităţii proceselor şi activităţilor ce generează aceste probleme; 

- dualitatea structurilor organizatorice în învăţământ şi tendinţa de autoizolare a personalului şi 

subdiviziunilor funcţionale; 

- imperfecţiunea proceselor de analiză şi măsurare a calităţii managementului instituţiei 

- soluţionarea problemelor calităţii în frecvente cazuri după un model „de modernizare întârziată” 

etc.. 

În căutarea soluţiilor de modernizare a învăţământului superior se relevă interesul  

instituţiilor de învăţământ faţă de modele de management al calităţii. 

Calitatea educaţiei în şcoala românească vizează finalităţi ancorate în context european 

deschizând drumul către oportunităţile oferite de societatea europeană a cunoaşterii. Elevii, 

studenţii şi formatorii trebuie să constientizeze necesitatea studiilor corespunzătoare care să poată 

fi folosite eficient în întreaga Europă.  

Plecând de la premisa că educaţia de calitate  presupune îmbunătăţirea continuă a 

performanţelor şi având în vedere ritmul schimbărilor sociale instituţiile de învăţământ trebuie să 

aibă ca obiectiv dezvoltarea continuă a resursei umane.  
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Ideea de baza este ca managementul calităţii în învăţământul nostru superior trebuie radical 

îmbunătăţit, întrucât presiunile externe ale preconizatului”spaţiu european al învăţământului 

superior” şi cerinţele interne ale economiei şi culturii naţionale devin tot mai puternice.  

Calitatea este o consecinţă şi nu o premisă a muncii. Totuşi, dacă nu apare ca o referinţă 

constantă a oricărei întreprinderi şi cu atât mai mult a universităţii, riscul erodării prestigiului şi a 

pierderii de teren pe o piaţă tot mai competitivă a învăţământului superior european devine tot mai 

proeminent. Cine n-ar dori ca măcar câteva din universităţile româneşti să apară pe locuri 

privilegiate în sisteme clasificatorii europene sau globale bazate pe calitate şi prestigiu academic?       

Orientarea asupra clientului, leadershipul, implicarea personalului, îmbunătăţirea continuă, 

sunt literă de lege în organizaţiile care-şi propun calitate totală.   

Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi formare iniţială constituie un 

domeniu de intervenţie care necesită cu precădere dezvoltarea şi implementarea sistemelor şi 

procedurilor interne de evaluare, de management şi asigurare a calităţii activităţilor de educaţie şi 

formare iniţială şi continuă, precum şi profesionalizarea activităţilor manageriale la nivelul 

furnizorilor de educaţie.  
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MANAGEMENTUL CLASEI CU ELEVI INTEGRAȚI – O PROVOCARE 

ACTUALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

Prof. inv. primar Popescu Maria 

Scoala Gimnaziala, Comuna Daesti 

Întregul concept de management al clasei presupune întreaga coordonare a procesului 

instructiv-educativ, de către învățător. Managemenul presupune o sferă largă de activități de 

coordonare, supraveghere, organizare, desfășurare, control, echilibrare, comunicare, administrare 

etc. 

„Managementul clasei de elevi presupune toate acele lucruri pe care trebuie să le facă profesorul 

pentru a realiza un climat favorabil învățării și pentru a-i determina pe elevi să se implice, să 

coopereze în/la realizarea tuturor activităților din clasă.” – Julie Sanford, Ed. Emmer, 

B.Clements, 1983 

Încă de la începutul anului școlar, învățătorul organizează sala de clasă, colectivul de elevi, 

întocmește planificări și planuri, proiectează lecții, organizează ședințe, stabilește regulamentul de 

ordine interioară pe care îl comunică părinților, comunică orarul clasei, stabilește și comunică 

regulamentul clasei, elevilor. Învățătorul realizează evaluări pentru a stabili nivelul de cunoștințe 

al clasei, face observații, aprecieri etc. 

Învățătorul conduce întregul proces didactic. El stabilește obiective, strategii, dă îndrumări 

pentru realizarea acestora, motivează elevii să ajungă la rezultatele dorite, realizează evaluări. 

Managementul clasei se referă și la modurile în care comportamentul, mișcarea și interacțiunea 

elevilor în timpul unei lecții sunt organizate și controlate de către profesor. Cadrul didactic 

cunoaște elevii, anticipează problema apariției de conflicte între elevi gestionează conflictele, 

intervenind la momentul potrivit, și diminuează fenomenul violenței între școlarii mici. 

În ultimii ani s-a discutat tot mai mult despre necesitatea integrării elevilor cu CES. Un bun 

învățător se va strădui să realizeze un management eficient al clasei de elevi, chiar și atunci când 

munca lui este mult îngreunată datorită acestor afecțiuni ale copiilor. Chiar și elevii cu manifestări 

impulsive, cu ADHD de exemplu, pot manifesta interes pentru lecții dacă învățătorul realizează 

lecții cu sarcini didactice diferențiate, interactive, lecții cu material divers, bine planificate și 

organizate, combinând cu măiestrie activitățile statice cu activități dinamice. Un bun ”manager” 

al clasei va ști exact de ce copilul hiperactiv nu se concentrează sau de ce și-a pierdut interesul, ce 

i-a distras atenția și ce trebuie să facă pentru a-l readuce la activitatea pe care o desfășura. Cu 
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siguranță nu va fi o metodă eficientă mustrarea elevului, atragerea atenției colegilor asupra 

comportamentului nepotrivit al elevului, acesta devenind stigmatizat, ”elevul-problemă” al clasei 

și va fi marginalizat de colectiv, de unde vor apare alte probleme conflictuale între acesta și ceilalți 

copii. 

Învățătorul va trebui să realizeze un Plan de intervenție personalizat și să încerce 

”îndreptarea” elevului și eficientizarea metodelor de învățământ. 

Respectarea regulilor de către acești copii este dificilă, ei întâmpină dificultăți în 

respectarea sarcinilor didactice, își controlează cu greu propriul comportament, perturbând 

activitatea clasei. 

Începând cu așezarea elevului în bancă, între elevi cu un comportament exemplar, aproape de 

învățător, unde nu există multe lucruri care să îi distragă atenția, este locul ideal pentru copilul 

hiperactiv sau cu deficit de atenție. De asemenea, trebuie evitată așezarea băncilor în semicerc sau 

în careu. Învățătorul poate utiliza în timpul pauzelor un fond musical liniștitor, în sala de clasă, 

care va ajuta copilul cu ADHD să se relaxeze. Cadrul didactic este responsabil de organizarea unui 

climat favorabil în clasă, implicând elevii în diferite activități de sudare a grupului, acțiuni de 

responsabilizare (îngrijirea plantelor, hrănirea păsărelelor, construirea de adăposturi pentru mici 

viețuitoare etc), lecții de dezvoltare personală pentru cultivarea respectului, a toleranței, a 

prieteniei și sprijinului reciproc. 

Învățătorul trebuie să evalueze nevoile speciale și calitățile elevului cu CES. Trebuie să 

manifeste claritate, constanță și calm. Sarcinile trebuie să fie bine explicate, să nu fie ambigue 

pentru a nu crea agitație în clasă. Se impune utilizarea rutinei și a regulilor clare. Consecințele 

pozitive sau negative trebuie apreciate imediat, Învățătorul trebuie să își păstreze calmul, 

indifferent de situația creată în clasă. 

Învățătorul va trebui să își formeze o atitudine pozitivă în fiecare zi, fiind vesel, zâmbitor 

și glumeț, pentru a induce aceeași stare de bună dispoziție și elevilor săi. Activitățile vesele, 

interesante și amuzante, sunt foarte apreciate de către elevi. 

Cerințele și regulile trebuie să fie respectate de toată lumea și să respecte personalitatea și 

demnitatea fiecărui elev, abordând disciplinarea pozitivă. 

Comunicarea cu părinții este un alt aspect important în managementul clasei. Comunicând 

cu părinții regulat, învățătorul informează părinții asupra comportamentului elevilor, asupra 
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evoluției lor, se informează cu privire la activitățile pe care le desfășoară acasă, află ce îi 

motivează, ce preocupări au. 

Este, de asemenea, eficientă o grilă de recompensare vizuală, afișată în clasă și menținerea 

unor standard ridicate la nivelul clasei, la care elevii să poată ajunge fiind motivați de aceste 

recompense, la finalul săptămânii/lunii. De exemplu, am aplicat cu succes grilele de motivare 

pentru lectură. Elevii formau un lanț cu zale de hârtie. Pe fiecare zală era numele unei povești citite 

acasă. 

Elevii tot colecționau zale și la sfârșitul lunii măsuram lanțurile ca să vedem care este cel 

mai lung. Se ofereau premii în cărți ilustrate, cărți de colorat, semne de carte, suporturi de creioane 

etc. 

Învățătorul trebuie să le acorde elevilor timp pentru a comunica cu ei, pentru a-i asculta, pentru a-

i înțelege, pentru a arăta empatie, pentru a le acorda sprijin emoțional. 

Un management defectuos al clasei de elevi poate provoca o serie de probleme: 

• oboseală pentru învățător și elevi 

• supraîncărcarea 

• lipsa de motivație a elevilor 

• deprecierea climatului educațional 

• agresivitate. 

 

Bibliografie: 

„Managementul clasei-strategii eficiente” – Iulia Ramona Herman, Colecția Universitas. 

„Noi metode și strategii pentru managementul clasei” – Jerry Olsen, Ed.DPH Publishing. 

 

 PRIMII PAȘI ÎN PROIECTAREA 3D CU TINKERCAD 
 

Profesor informatică Adriana Ilioasa 

Palatul Copiilor Cluj 

 „Joaca este cea mai bună metodă de cercetare”  

Albert Einstein 

Tinkercad este o un instrument gratuit de proiectare și modelare 3D, electronică și codare 

bazat pe browser creat de Autodesk, lider în software de proiectare 3D, inginerie și divertisment. 

Aplicația este utilizată de profesori, copii, designeri pasionați pentru a proiecta și realiza 
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materializa diferite idei: jucării, bijuterii, modele Minecraft, prototipuri, decorațiuni pentru casă 

etc. Tinkercad oferă o modalitate ușoară de a crea modele 3D care pot fi exportate și tipărite pe 

imprimante 3D.  

O prezentare generală a aplicației Tinkercad este realizată în acest videoclip (autor 

Autodesk), aceasta poate fi utilizată pentru captarea atenției elevilor la prima oră. 

Pentru a deschide aplicația Tinkercad se accesează adresa: https://www.tinkercad.com  din 

browserul Google Chrome (recomandat). 

Ecranul de pornire conține câteva subpagini: 

Gallery – conține o colecție de designuri create de persoane pasionate care vă pot inspira 

pentru propriile creații; 

Blog – conține articole despre noutăți în Tinkercad, idei de lecții pentru profesori, 

caracteristici Tinkercad, Tips&Tricks; 

Learn – conține tutoriale foarte utile pentru deprinderea operațiilor de bază în Tinkercad: 

Starters, Lecții și Proiecte. 

Teach – conține o serie de webinarii dedicate profesorilor, modalități de implicare a 

părinților în activitățile educative, o listă online cu comenzi rapide Tinkercad de la tastatură. 

Sign in/Join now – permite crearea unui cont sau logarea pe platformă în cazul unui cont 

existent. 

Pentru a ușura conectarea elevilor pe platforma Tinkercad, am creat de pe contul meu de 

profesor clase și conturi pentru elevi, astfel proiectele elevilor râmân salvate pe conturile lor iar 

profesorul poate accesa în orice moment proiectele elevilor. Tinkercad classrooms oferă cadrelor 

didactice o modalitate rapidă de a-și conecta studenții. La crearea unei clase se generează un link 

de clasă care poate fi trimis elevilor. Cu un click pe acest link, elevii pot accesa o pagină de 

conectare care solicită doar username-ul atribuit de profesor la crearea conturilor. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=FZhwtETwQzs&feature=emb_logo
https://www.tinkercad.com/
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Subpagina Learn are trei secțiuni: Starters, Lessons și Projects. 

Secțiunea Starters permite învățarea operațiilor de bază ale aplicației Tinkercad: 

poziționarea obiectului, vizualizarea obiectului, mișcarea obiectului, rotirea obiectului, 

redimensionarea obiectului, gruparea obiectelor și alinierea obiectelor. 

 

Secțiunea Lessons conține tutoriale pentru dobândirea treptată a abilităților de bază în 

proiectarea 3D:  
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Secțiunea Tinkercad Projects conține tutoriale pentru fiecare etapă de realizare a unor 

proiecte. 

 

Pe site-ul creat de mine pentru Cercul de informatică pe care îl coordonez, în secțiunea 

Tinkercad, am salvat câteva link-uri grupate pe categorii, pentru a inspira elevii în alegerea temelor 

pentru proiectele lor. În aceste videoclipuri persoane pasionate de proiectarea cu ajutorul 

Tinkercad arată etapele parcurse pentru a crea modele 3D.  
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În continuare voi prezenta câteva proiecte realizate de elevii mei în Tinkercad în cadrul 

activităților de la Cercul de informatică. 

 

 

Prin introducerea în studiul designului 3D, elevii vor descoperi noi modalități de aplicare 

a conceptelor familiare de matematică, își exersează o abilitate din ce în ce mai căutată și un 

limbaj profesional cu totul nou. 
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UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCAŢIONALE ÎN CICLUL PRIMAR 
                                               

Prof. Ancuţa Bianca 

                                                                 C.N.I. „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea                                                                           

1. Importanţa softului educaţional în activitatea didactică 

Calculatorul şi implicit softurile educaţionale sunt foarte utile atât elevului cât şi cadrului 

didactic, însă trebuiesc utilizate nu ca un scop în sine, ci să fie puse în slujba ameliorării calităţii 

procesului instructiv-educativ, să permită achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor 

deprinderi prin care elevul să se adapteze cerinţelor societăţii.  

Folosirea softurilor educaţionale trebuie realizată astfel încât să îmbunatăţească calitativ 

procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze.  

Este necesar ca elevul să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu o atitudine 

adecvată, cu optimism, entuziasm, nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere 

spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de 

profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reactiona la schimbare poate atrage după sine 

pasivitatea, demotivarea, neimplicarea şi chiar alienarea.  

Cadrul didactic trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie 

a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu. 

Deci, introducerea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne nu numai în cabinetul de 

informatică, ci şi în sălile de clasă duce la schimbări importante în procesul de învăţământ. 

1.1. Avantajele folosirii softurilor educaţionale 

Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii directe a  cadrului 

didactic, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul (şi, implicit, cu conţinuturile curriculare) şi 

al colaborării cu cadrul didactic. 

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual. 

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al cadrului didactic în utilizarea 

calculatorului, de stilul abordat de învăţător, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi 

abilităţile acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează 
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softul în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de 

fişele de lucru elaborate. 

Utilizarea softului educaţional are numeroase avantaje : 

• Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare 

socială rapidă; 

• Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică; 

• Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

• Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea  

imediată a răspunsurilor elevilor; 

• Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

• Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

• Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă; 

• Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 

• Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului; 

• Dezvoltarea culturii vizuale; 

• Formarea deprinderilor practice utile; 

• Asigurarea unui feed-back permanent, învăţătorul având posibilitatea de a 

reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa anterioară; 

• Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a 

rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele; 

• Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor 

aplicaţii; 

• Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a 

unei probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

• Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie 

permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi); 

• Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care 

este utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale 

societăţii; 

• Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional; 
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Utilizarea softului educaţional permite o înţelegere mai bună a materiei într-un timp mai 

scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de 

învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri 

şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să 

pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care sunt relevante pentru viaţa lor 

cotidiană. Ei devin persoane responsabile, capabile să se integreze social în mod eficient şi rapid.  

În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile 

profesorului. Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea 

elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, 

deoarece testele de evaluare sunt realizate, de asemenea, pe nivele de dificultate diferite. 

Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate, care să ducă la reţinerea mai 

rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor 

şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini 

html. 

De asemenea, elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, 

diferite programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi 

educative interactive care să antreneze copii de pe întreaga planetă. 

  

1.2. Necesitatea dezvoltării softurilor educaţionale la ciclul primar 

Argumentele pe care le-am expus mai sus în utilizarea softului educaţional sunt rodul 

studierii cercetărilor întreprinse în domeniu. Este binecunoscut decalajul existent între piaţa 

educaţională de software educaţional din Româna faţă de restul ţărilor dezvoltate, din mai multe 

motive care nu fac obiectul prezentei expuneri.                       

Pe de altă parte dacă la nivel gimnazial şi liceal piaţă educaţională dispune într-o oarecare 

măsură de soft educaţional, la nivelul ciclului primar există o lacună foarte mare. Puţinele softuri 

existente pentru şcolarul de vârstă mică nu implică şi experţi în educaţie sau practicieni, ori acest 

lucru este vizibil odată cu efectuarea unei selecţii de produs. 

Marea majoritate a cadrelor didactice nu au beneficiat în formarea iniţială de tehnologia 

informaţională, fapt compensat, într-o oarecare măsură, prin formarea continuă sau prin 

autoeducaţie. Cu toate acestea, captaţi de puterea micului aparat, de impactul biţilor de informaţie 



52  

asupra copiilor născuţi în era calculatorului, dascălii se axează pe formarea unor competenţe prin 

utilizarea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.  

Competiţia stimulează calitatea, iar prin producerea de soft cadrul didactic va deveni mai 

exigent ulterior în achiziţionarea de software provenit de la forme autorizate în domeniu, va căuta 

atributele psihopedagogice şi metodice, va evalua în cunoştinţă de cauză, va fi capabil de a-şi 

expune pretenţiile vis a vis de modul de realizare putând deveni consultant într-o echipă 

multidisciplinară, îşi va putea proiecta cu mai multă uşurinţă secventele de învăţare asistată de 

calculator. 

Invăţătorii şi profesorii din România consideră extrem de importantă utilizarea softurilor 

educaţionale în actvitatea didactică. Majoritatea cadrelor didactice susţin că, atunci când folosesc 

calculatorul şi softul educaţional la clasă, elevii sunt mai atenţi şi mai motivaţi la ore, învăţarea 

devenind activă. În plus, predarea este mai uşoară pentru că noţiunile abstracte sunt predate mai 

uşor datorită suportului vizual. Peste 70% dintre cadrele didactice care au folosit materiale 

educaţionale în format electronic în procesul de predare au observat ca lecţia devine interactivă. 

S-a evidenţiat faptul că prin folosirea softului educaţional la clasă pot fi diminuate anumite 

probleme identificate în sistemul tradiţional de abordare a lecţiei,  cum ar fi interesul scăzut al 

elevilor şi caracterul prea teoretic al informaţiilor. 

1.3. Impactul asupra elevilor al utilizării softurilor educaţionale la clasă 

În privinţa impactului asupra elevilor, cadrele didactice trebuie să fie conştiente că elevii 

sunt mai atraşi de lecţie datorita animaţiilor şi conţinutului multimedia, iar exemplele din viaţa 

reală şi simulările virtuale le captează atenţia şi îi ajută să reţină mai uşor informaţiile din materia 

şcolară.  

           Calculatorul trebuie privit ca un instrument în educaţia elevilor. Depinde de fiecare profesor 

cum alege să-l folosească şi cum îi invaţă pe copii să-l utilizeze. Prin lecţiile pe calculator şi 

folosirea la clasă a softurilor educaţionale existente, cadrele didactice cresc interesul elevilor 

pentru şcoală pentru că le stimulează imaginaţia şi învăţarea prin descoperire. 

    1.4. Tipuri de softuri educaţionale ce pot fi utilizate în activitatea didactică 

Principalele tipuri de soft educaţional ce se pot utiliza la clasă sunt: 

1. softul interactiv de învăţare - are înglobată o strategie care permite controlul permanent; 

2. soft de simulare; 
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3. soft de investigare - elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs) ci 

este un mediu de unde elevul poate să îşi extragă singur informaţiile; 

4. soft tematic (de prezentare) - abordează subiecte/teme din diverse domenii arii curriculare din 

programa şcolară, propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii în 

diverse domenii; 

5. soft de testare/evaluare; 

6. softuri utilitare - sunt instrumente dicţionare, tabele, editoare; 

7. jocuri educative - în care sub forma unui joc se atinge un scop didactic; 

8. soft de administrare şi management educaţional - este un produs de suport al activităţilor 

şcolare sau de instruire în general. 

 

 1.4. Necesitatea introducerii metodelor moderne în activitatea didactică 

În zilele noastre, computerul şi softurile educaţionale sunt, în mod indiscutabil, mijloace 

benefice de instruire didactică. Se poate afirma fără ezitare că softul educaţional este un mijloc 

instructiv revoluţionar, cu un impact asupra procesului de învăţământ aşa cum nu a mai existat de 

la momentul apariţiei manualelor şcolare. 

În mod implicit, cadrele didactice trebuie să stăpânească metodologia utilizării 

computerului şi să utilizeze în mod frecvent softurile educaţionale ca mijloace de instruire a 

elevilor. Indiferent de specificul softurilor educaţionale, dascălii trebuie să înţeleagă că aceste 

instrumente vor transforma tehnologiile didactice. Computerul şi softurile educaţionale aduc în 

şcoală calitatea de mijloace de învăţământ interactiv, pe care nu o aveau celelalte mijloace 

didactice.  

 

             Bibliografie: 

1. Adăscăliţei A., Instruirea asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007; 

2. Colectiv de autori coordonat de Oprea Delia, Profesorul - creator de soft educaţional, Suport de 

curs, 2010; 

3. Metodologia implementării competenţelor cheie în curriculumul şcolar aplicat, Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, 2010; 

4. http://www.didactic.ro 

5. http://www.intel.com 



54  

LEADERSHIP EDUCAȚIONAL 
 

                    Prof. înv. Primar: Popescu Natalia 

C.N.I Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 

Atât în Europa, cât și în România, leadership-ul educaţional capătă din ce în ce mai multă 

importanță și complexitate. Pe fondul schimbărilor rapide și a instabilității din ultimii ani, sectorul 

educaţional joacă în acest moment un rol unic și vital în cadrul dezvoltarii socio-economice. 

Astfel, este esențial ca generația viitoare de lideri din domeniul educației să fie pregătită și 

dezvoltată pentru a asigura progresul sectorului educaţional și relevanța sa pentru societate 

Noul tip de management educaţional impus de schimbările actuale ale societăţii nu poate 

să ignore filosofia şi practica despre leadership în educaţie. Leadershipul educaţional tinde să 

devină o condiţie esenţială pentru progresul sistemului, pentru plasarea pe o direcţie clară, 

eficientă. În acest sens se impune formularea unor motivaţii fundamentale. Procesul de 

descentralizare a sistemului de învăţământ solicită un leadership puternic. Prin complexitatea, 

amploarea şi seriozitatea acţiunilor subsumate, descentralizarea, este factorul esenţial de 

restructurare a funcţiei manageriale, de redimensionare a sa. Cele două procese  se determină şi se 

definesc reciproc, şi asta, pentru că descentralizarea presupune în mod necesar o redistribuire a 

autorităţii decizionale şi a răspunderii publice pentru funcţii educaţionale specifice, de la nivel 

central către nivelul local. Scopurile sale nu pot fi atinse dacă şcoala nu îşi întăreşte capacitatea 

educaţională pentru a-şi asuma un rol decizional lărgit, responsabil. Acest lucru presupune câteva 

elemente clare: construirea unui management care să democratizeze viaţa şcolii, să favorizeze 

asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ şi a condiţiilor 

de realizare a acestuia, creşterea gradului de responsabilizare a comunităţii locale şi a şcolii, 

restructurarea echilibrului între autoritate şi responsabilitate. 

În acelaşi timp, descentralizarea presupune trecerea de la o cultură a conducerii centrată pe 

proceduri, pe funcţionalitatea şcolii ca scop  în sine, la o abordare strategică. Acest lucru 

înseamnă  în acelaşi timp, şi o răsturnare a piramidei conducerii de la administrativ spre leadership, 

de la un management orientat spre interiorul şcolii la o abordare comunitară, colaborativă, de 

perspectivă. 
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 Directorul modern trebuie să fie mai mult decât un lider din punctual de vedere al 

salariaților. Pentru a avea success în activitatea de conducere, el trebuie să fie ”părinte”, ”profesor” 

și ”antrenor” al echipei de cadre didactice pe care o conduce. Managerii antrenați pentru succes, 

angajați instruiți pentru eficiență – așa arată, dintr-o perspectivă generală, o instituție de succes. 

 Mergând pe principiul ”omul potrivit la locul potrivit”, eficiența instructiv-educativă a unui 

colectiv de lucru ține, în mare măsură de oamenii care o compun. Aceasta pornește de la manager, 

care trebuie să dispună de reale calități de lider, și se traduce prin exploatarea la maximum a 

talentelor native ale cadrelor didactice, în veredea eficientizării activității pe care aceștia o 

desfășoară. A fi leader înseamnă a inspira și a influența, deopotrivă, generând cât mai multă energie 

pozitivă. Atunci când suntem înconjurați de energie pozitivă, e bine, pur și simplu, ne place, și 

munca noastră dă rezultate spectaculoase. 

 Specificul proceselor manageriale se reflectă atât în proporția superioară în care managerii 

trebuie să posede o serie de calități, cunoștințe, aptitudini și comportamente necesare tuturor 

componențelor generale, cât și o serie de cunoștințe și aptitudini specific vieții școlare. Din prima 

categorie face parte inteligența, memoria, spiritul de observație, capacitatea de concentrare, 

sănătatea, caracterul, calități necesare la orice profesie, dar la dimensiuni sporite pentru manageri, 

dată fiind complexitatea și dificultatea proceselor manageriale.  

Leadershipul poate fi definit ca abilitatea unei persoane de a exercita un tip de influență 

prin intermediul comunicării asupra altor persoane, orientându-le spre îndeplinirea anumitor 

obiective. Exercitarea influenței asupra altor persoane reprezintă esența leadershipului.  În această 

privință, K. Davis precizează sugestiv: „Leadershipul este o parte a managementului, este abilitatea 

de a convinge pe alții să caute in mod entuziast atingerea unor obiective definite. Este factorul 

uman care asigura coerența unui grup și îl motivează pentru atingerea unor scopuri. Activități de 

management ca: planificarea, organizarea și luarea deciziilor sunt „coconi” inactivi până ce 

leaderul declanșează puterea motiva ției  în oameni și îi ghidează spre anumite scopuri.”  

Interesant de menţionat este că o organizaţie militară, armata SUA, a sintetizat principiile  

de leadership astfel:  

1.Fii bine pregătit – ca lider trebuie să cunoști bine domeniul tău de activitate și ceea ce fac 

subordonații tăi;   

2.Asumă-ţi responsabilitatea, caută modalităţi de a ajuta dezvoltarea organizaţiei din care 

faci parte, iar atunci când lucrurile nu merg cum  trebuie, nu căuta vinovaţi – caută soluţii;   
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3. Ia decizii corecte și la timp;   

4. Fii un exemplu pentru ceilalți;  

5. Cunoaşte-ţi oamenii şi interesează-te de bunăstarea lor;  

6.Informează-ți angajații;   

7. Dezvoltă în toţi colaboratorii tăi sentimentul responsabilităţii pentru ceea ce fac ;   

8.Asigură-te că cei din subordinea ta înțeleg ce au de făcut, că activitatea lor este supravegheată și 

sarcinile realizate corect;  

9. Pregătiți-vă ca echipă;   

10. Foloseşte la maxim capacitatea organizaţiei din care faci parte.  

Sunt principii ce pot fi aplicate de un conducător din orice domeniu de activitate, astfel și 

de un lider școlar. 

Într-un management eficient, de cele mai multe ori, decizia optimă poate fi identificată 

numai după consultarea şi implicarea în procesul decizional a părţilor interesate. La nivelul şcolii, 

părţile interesate fiind elevii, părinţii, administraţia locală, angajatorii  şi alte grupuri şi instituţii. 

Practicile de management si leadership creează mediul propice pentru a atinge 

performanţe, esenţial pentru ca o unitate de învăţământ să aibă succes. Astfel, instituţia răspunde 

la întrebările „de ce?“ şi „cum?“, inspiră angajaţii să acţioneze şi clarifică rezultatele aşteptate, se 

concentrează asupra strategiei şi asigură o funcţionare eficientă, este deschisă către soluţii şi 

îmbunătăţiri majore, respectă diversitatea, identifică responsabilităţile individuale, înţelege că 

atingerea performanţelor şi împlinirea individuală sunt interdependente şi creează un  mediu 

propice pentru amândouă. 

Societatea românească are mari aşteptări de la factorii decidenţi ai sistemului educaţional 

şi de la cei care promovează şi implementează politici educaţionale. 

”Nu dă povață celui ce nu ți-o cer, căci nu te ascultă. 

Însetează-l întâi. Pune-l în situața de a ți-o cere. 

Pe urmă spune-i când ai de spus ceva” 

Constantin Noica, Jurnal filozofic 
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MOTIVAREA   PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Prof. înv. Primar: Popa Alina 

C.N.I. “Matei Basarab”, Rm.Vâlcea 

Procesul de management constă într-un ansamblu de acţiuni prin care managerul prevede, 

planifică, organizează, coordonează, ia decizii, controlează şi evaluează dezvoltarea organizaţiei, 

implicit şi activitatea angajaţilor în vederea realizării obiectivelor organizaţiei. Managerul eficient 

este cel care a înţeles că o organizaţie pentru a funcţiona şi a fi viabilă într-o lume competitivă 

trebuie să îşi motiveze angajaţii. 

Motivul este acel fenomen psihic ce are un rol esenţial în declanşarea, orientarea şi 

modificarea conduitei, iar motivaţia este reprezentată de ansamblul motivelor sau mobilurilor care-

l determină pe individ să adopte un anumit comportament. 

Din punct de vedere organizaţional, motivaţia este măsura în care un efort persistent este 

dirijat pentru realizarea unui scop. Astfel, motivaţia se poate defini prin patru aspecte: 

• Efortul – forţa comportamentului legat de munca unei personae; 

• Perseverenţa – stăruinţa cu care realizăm efortul pentru realizarea sarcinilor de 

muncă; 

Efortul şi perseverenţa definesc cantitatea de muncă depusă de individ. 

• Direcţia – defineşte calitatea muncii; fiind direcţionat către calitate, efortul depus 

cu perseverenţă se va transforma în rezultate acceptate organizaţional; 

• Scopul/obiectivele – ţinta spre care este dirijat efortul; obiectivele pot fi altele 

pentru angajaţi şi altele pentru organizaţie, dar managerul trebuie să orienteze efortul angajaţilor 

spre obiectivele organizaţiei, trebuie să găsească acea modalitate de a apropia obiectivele 

angajaţilor de cele ale organizaţiei. 

Pentru a funcţiona şi a fi viabile într-o lume competitivă, organizaţiile prin managerii săi 

trebuie să îşi motiveze oamenii să facă următoarele lucruri: 

• Să se alăture organizaţiei şi să rămână în ea; 
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• Să îndeplinească sarcinile pentru care au fost angajaţi; 

• Să adopte un comportament creativ, spontan şi inovativ. 

Motivaţiile pot fi: 

• intrinseci şi reprezintă stimulente proprii individului sub forma conştiinţei sau plăcerii de 

a muncii 

• extrinseci şi reprezintă totalitatea determinanţilor care influenţează randamentul şi 

interesul muncii unui individ. Aceştia pot fi pozitivi sub forma premiilor, primelor, prestigiului, 

laudelor, promovărilor etc., sau negativi sub forma sancţiunilor, penalizărilor, retrogradărilor, 

criticilor etc. 

În motivarea angajaţilor managerul trebuie să fie preocupat de următoarele aspecte: 

1. Înţelegerea principalelor necesităţi umane; 

2. Organizerea eficientă a muncii; 

3. Obţinerea performanţei; 

4. Menţinerea motivaţiei. 

1. INTELEGEREA  PRINCIPALELOR  MOTIVE/NEVOI  UMANE 

Psihologul american Abraham Maslow a creat ierarhia nevoilor, el considerând că unele 

nevoi interne sunt mai stringente decât altele, şi că este nevoie de satisfacerea nevoilor de bază (de 

pe nivele inferioare) înaintea eliberării energiei necesare împlinirii nevoilor de ordin mai înalt. 

O variantă mai recentă a teoriei nevoilor a fost enunţată de Clayton Alderfer a cărui 

abordare reduce ierarhia nevoilor a lui Maslow la trei categorii de nevoi (ERD): existenţiale (E-

existence), relaţionale (R-relatedness) şi de dezvoltare/progres (G-growth). Modelul lui Alderfer 

reprezintă o încercare de creştere a gradului de aplicabilitate a teoriei nevoilor la condiţiile 

organizaţionale. 

Nevoile existenţiale – include nevoile de pe primele nivele ale ierarhiei nevoilor a lui 

Maslow, traducându-le în termenii cadrului organizaţional, şi se referă la nevoia de a fi plătit, de a 

primi beneficii şi de a beneficia de condiţii de muncă decente. 

Nevoile relaţionale – sunt similare nevoilor sociale definite de Maslow, iar în mediul de 

lucru se referă la nevoia de interacţiune socială şi de a intra în contact cu alţii. 

Nevoile de dezvoltare – reprezintă combinarea nevoilor de stimă şi auto-depăşire definite 

de Maslow şi se referă la nevoia de a fi creativ şi de a experimenta creşterea şi dezvoltarea prin 

activitatea derulată în organizaţie. 
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2. ORGANIZAREA EFICIENTA A MUNCII – presupune: 

• repartizarea fiecărui angajat a sarcinii care i se potriveşte cel mai bine, care să-l facă să se 

simtă util şi valoros 

• condiţii de muncă potrivite 

• satisfacţie profesională 

Managerii trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 

• să repartizaze sarcini diferite 

• să fixexe standarde clare şi realiste  

• să ceară angajatului să finalizeze acţiunile începute 

• să ofere angajaţilor libertate de acţiune şi putere de decizie 

• să planifice regulat şedinţe 

• critica să fie constructivă 

• informarea permanentă a angajaţilor despre munca lor 

3. OBTINEREA PERFORMANTEI – presupune: 

• asigurarea competenţei – managerul să identifice domeniile în care angajaţii nu dau rezultate 

suficient de bune şi să-i ajute să capete cunoştinţe/abilităţi prin: forme externe de instruire (cursuri, 

seminarii) sau interne (ucenicia lângă o persoană  experimentată) 

• adaptarea muncii la nevoile individuale 

• stimularea angajaţilor prin acordarea diverselor recompense 

• aprecierea angajaţilor cu rezultate bune 

4. MENTINEREA MOTIVATIEI – presupune: 

• menţinerea standardelor de performanţă la nivel înalt 

• menţinerea motivării angajaţilor la un nivel ridicat prin: informare şi menţinerea 

performanţei 

AVANTAJELE de a avea angajaţi motivaţi: 

• munca la standardele fixate şi la termen 

• munca efectuată cu plăcere 

• moralul ridicat al angajaţilor furnizează o atmosferă de lucru excelentă 

• rezultate monitorizate şi mai puţin supervizate 

• competiţia cu sine însuşi şi cu ceilalţi, ceea ce va duce la progresul angajaţilor şi al 

organizaţiei 
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EDUCAŢIA MILENIULUI III  
 

Prof. Marinescu Andreea Lăcrămioara 

Colegiul Naţional de Informatică „MATEI BASARAB”, Rm. Valcea 

 

„Oamenii caută mult mai mult a dobândi bogăţie decât cultura minţii; pe când ceea ce 

suntem face mai mult pentru fericirea noastră, decât ceea ce avem. Mulţi sunt în mişcare neobosită, 

harnici ca furnicile, lucrând de dimineaţa până seara, pentru a-şi spori bogăţia. Tot ce trece peste 

orizontul strâmt al mijloacelor pentru acest scop, le rămâne necunoscut si mintea lor este închisă , 

neprimitoare de alte gânduri sau simţiri. Plăcerile cele mai înalte, cele spirituale, le sunt străine şi, 

în zadar, caută a le înlocui cu cele trecătoare, senzuale, pe care şi le îngăduiesc din când în când, 

şi care le cer timp puţin şi bani mulţi. La sfârşitul vieţii, ca un rezultat al ei, au, ce e drept, mulţi 

bani pe care-i lasă moştenitorilor să-i mai inmulţească sau să-i risipească. 

O astfel de viaţă, deşi cel care o duce îşi dă un aer cât se poate de serios şi important, este 

tot aşa de nebună ca o viaţă al cărui simbol ar fi fost de-a dreptul masca arlechinului”. 

(Schopenhauer)  

Noi, dascălii de la catedră, suntem ,de fapt, modelatori de suflete. Iar prin tot cea ce le 

spunem tinerilor, prin cuvântul nostru, dar şi prin modelul nostru, avem datoria de a le forma 

sufletele pentru viaţă, de a cultiva şi a impune respectarea unor asemenea norme morale ca: adevăr, 

frumos, bine, cinste, demnitate. Pe astfel de valori morale se sprijină, de fapt, toate căutările umane 

de-a lungul veacurilor, iar dacă ele au fost falsificate, deformate sau numai neglijate – progresul 

adevărat al speciei umane a avut de suferit. Societatea omenească, în efortul ei perpetuu către 

civilizaţie, nu s-a putut dispensa nicicând de asemenea valori morale. 

Prin întreaga sa activitate la catedră, profesorul este un propagator al idealurilor umanităţii; 

el le vorbeşte elevilor despre revolta împotriva nedreptăţii, asupririi, lăcomiei, despre lupta de 

veacuri a omenirii pentru neatârnare; profesorul poate transmite elevilor gânduri şi le poate insufla 

sentimente de generozitate, iubire de oameni, de patrie, justiţie, eroism – indiferent de obiectul pe 

care-l predă. Un bun educator nu se va limita la stricta transmitere a unor cunoştinţe de specialitate  

mai mult sau mai puţin aride; va găsi totdeauna modalitatea de a contribui la formarea caracterului 

tânărului care-l ascultă . Iar acesta îl va aştepta cu interes de fiecare dată, ştiind că va afla ceva 

nou, folositor sufletului său în formare. Tânărului trebuie să-i fie insuflată dorinţa de a păstra 

valorile civilizaţiei şi culturii umane. Când profesorul leagă informaţia de specialitate a obiectului 
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său cu alte informaţii, laterale, de autentică cultură – când comentează cu elevii diverse aspecte de 

viaţă, civilizaţie, educaţie -, succesul unor asemnea lecţii este asigurat : ele au un răsunet deosebit 

în sufletul avid de cunoştinţe ca şi de sfaturi pentru viaţă, al tânărului; iar cel de la catedră îi va 

deveni un prieten, un model de care-şi va aminti uneori peste vreme. Dacă la obiectele de 

învăţământ specifice se pot forma uşor  asemenea percepte morale, ca adevărul, frumosul, binele 

şi la celelalte discipline de învăţământ, un profesor va găsi întotdeauna modalităţi de a cultiva 

frumoase trăsături de caracter elevilor săi, de a-i determina să respecte adevărul şi binele. 

În societatea actuală ultramodernă, în care se pare că valorile cucerite prin eforturile mari 

ale omenirii – din veacuri – îşi pierd consistenţa, rolul profesorului este cu atât mai mare. Acesta 

este dator să-i descopere elevului adevărata civilizaţie, să comenteze deschis cu el aspectele 

negative ale aşa-zisei „super-civilizaţii”.  

Profesorul trebuie să dezvolte, oră de oră, la elevii săi, capacitatea de discernământ între 

bine şi rău, să le urmărească formarea unui stil de viaţă civilizat. Setea de cunoaştere a valorilor 

culturii şi civilizaţiei umane este, în ultimă instanţă, aspiraţie către perfecţiune, către desăvârşirea 

spirituală. Prietenia, modestia, hărnicia, generozitatea, sinceritatea sunt componente ale unui 

caracter armonios; ele trebuie cultivate permanent pentru ca influenţele nocive ale mediului, ale 

societăţii, să nu poată căpăta preponderenţă cândva asupra personalităţii elevului de astăzi.  

Dacă la ore, profesorul va găsi posibilitatea să discute cu elevii săi o carte, o idee, un aspect 

concret de viaţă, personalitatea acestora va avea mult de câştigat. Un citat adus de profesor sau 

propus de elevi, într-un anumit moment al orei, poate sădi gânduri şi dorinţa de a cunoaşte mai 

mult despre ideea enunţată; în final, dezvoltă intersul pentru cunoaştere, pentru informare, pentru 

perfecţionare.  

Elevii trebuie să conştientizeze că a spune adevărul în orice situaţie este o obligaţie morală 

de înaltă ţinută. Nu trebuie îngăduit rabatul de la adevăr şi cinste nici măcar sub aspectele mărunte 

ale vieţii cotidiene a elevului; un elev care copiază pentru că nu a învăţat şi se teme de o notă 

proastă, gândeşte deja deformat, iar aceste deformări pot constitui grăuntele din care vor germina 

laturi negative serioase ale caracterului în formare.  

Trebuie să-i îndrumăm pe elevii noştri să adopte un stil de viaţă civilizat şi să aprecieze 

acest lucru şi la cei din jur. Normele unei conduite civilizate impun respectarea nu numai a 

adevărului, dar şi a sentimentelor de politeţe, generozitate, modestie. Sunt norme ale esteticii şi, 

pentru ca viaţa să devină mai frumoasă, elevii trebuie îndrumaţi să contribuie la cultivarea şi 
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făurirea frumosului. Ei trebuie să vadă, frumosul şi în natura relaţiilor interumane, sub forma unei 

prietenii calde, a ajutorului acordat oricui şi oriunde, dezinteresat, amabil, prompt. În societatea 

modernă interesul deformează adesea caracterul uman. Cu totul altfel receptează elevul 

sentimentul frumoasei prietenii care i-a legat  pe Ghilgameş şi Enkidu în vechime sau pe eroii lui 

Homer, Dante.  

Un impact puternic cu pretenţia de a se considera educativ îl exercită asupra tineretului 

Televiziunea. In ce se cuprind oare, binele, frumosul, adevărul la TV? În ce proporţie întâlneşte 

tânărul în formare, la televiziune aceste categorii morale? Cât „bine” pot culege tinerii din filmele 

care exacerbează crima, violenţa – şi prea puţin – sau deloc- munca cinstită, ajutorul acordat 

oamenilor sărmani? Cât „frumos” pot culege tinerii admirând imoralitatea des prezentată pe ecran?  

Profesorul trebuie să dezvolte permanent la elevi dorinţa de a şti, de a se informa, de a afla, 

de a citi. Programa şcolară foarte cuprinzătoare este, în general, presantă pentru elevi. Acestuia îi 

rămâne prea puţin timp liber în afara orelor de pregătire pentru şcoală, pentru a mai fi interesat şi 

de altceva, de alte informaţii majore, de alte surse de cunoaştere, pentru   a-şi mai dezvolta alte 

interese, predispoziţii.  

Pentru a suplini aspiraţia către valoare a tinerilor profesorul trebuie să fructifice fiecare 

întâlnire cu aceştia, să ridice nivelul de cultura a orelor predate, indiferent de specialitatea sa, astfel 

încât, elevul să vadă în cel de la catedră, nu numai un bun cunoscător în domeniul său ci şi un 

mentor care ştie să-i facă sufletul să vibreze de emoţie pozitivă. 
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SMART LEARNING SUITE ONLINE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL LA 

INFORMATICĂ 
Prof. Aurelia PISĂU 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 

Chișinău, Republica Moldova 

SMART Learning Suite Online reprezintă un instrument digital axat pe un cloud care 

conectează studenți, profesori și dispozitive, transformă lecțiile într-o experiență de învățare 

interactivă. Elevii pot participa la activități și evaluări, iar platforma ne permite imediat să obținem 

cunoștințe despre evoluția procesului de învățare a elevilor. 

Pachetul Smart Learning Suite reprezintă un pachet de aplicații software dedicat 

educației. Acesta reunește trei produse de top din gama SMART: 

1. SMART Notebook 

2. SMART Lesson Activity Builder (Lab) 

3. SMART Amp 

 Aceste produse oferă elevilor și cadrelor didactice șansa de a învăța, și respectiv de a preda 

întru-un mediu online interactiv și colaborativ. 

 Caracteristicele acestor produse sunt reprezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Gama  de produse SMART 

SMART Notebook SMART Lesson 

Activity Builder 

SMART Amp 

 

 

 

Este software-ul colaborativ dedicat 

profesorilor, ideal pentru crearea de 

lecții şi cursuri interactive care se 

utilizează împreună cu tablele şi 

displayurile interactive SMART. 

Poate fi creat  un conţinut dinamic 

şi actualizat cu necesităţile 

Oferă posibilitatea 

profesorilor de a crea 

în mai puţin de 5 

minute activităţi 

interactive pentru 

elevi folosind opt 

modele  diferite de 

Reprezintă o platformă software 

in cloud dedicată învăţării 

colaborative. Prin intermediul 

acesteia profesorii şi elevii pot 

colabora în timp real, indiferent că 

se află sau nu în aceeaşi sală de 

clasă. Integrată cu platforma 



64  

didactice ale acestora. SMART 

Notebook poate fi utilizat atât 

pentru grupuri mari de elevi sau 

studenţi, cât şi pentru grupuri mici 

sau pentru studiul individual. 

jocuri, profesorii pot 

realiza lecţii tematice 

într-un mediu atractiv 

pentru elevi. 

Google, SMART Amp este o 

platformă flexibilă la care elevii şi 

profesorii se pot conecta cu orice 

dispozitiv mobil cu acces la 

Internet. 

SMART Learning Suite Online oferă cadrelor didactice instantaneu accesul la toate lecțiile 

SMART Notebook de oriunde și de pe orice dispozitiv. SMART Learning Suite Online le permite 

profesorilor să distribuie elevilor lecții interactive atât individual, cât și în grup pe diverse 

dispozitive, așa că ei pot realiza activități bazate pe joc, pot completa chestionare sau teste în ritm 

propriu.  

SMART Learning Suite Online permite profesorilor să insereze activități de joc și activități 

de  colaborare cu fișierele SMART Notebook, PDF și PowerPoint și să distribuie lecții pe 

dispozitivele elevilor, astfel încât să completeze materialele individual sau să le creeze în spațiul 

de lucru partajat. 

Proprietățile  de bază a platformei: 

- promovează învățarea activă; 

- permite utilizarea lecțiilor din Smart Notebook; 

- are spațiu colaborativ; 

- conectează ușor dispozitivele elevilor; 

- minimalizează timpul utilizat; 

- încurajează participarea în echipă; 

- verifică cunoștințele elevului imediat; 

- acces la biblioteca cu lecții în orice loc s-ar afla; 

- integrează fișiere smart notebook, ppt și pdf în lecția creată. 

 Conectarea se realizează pe site-ul www.suite.smarttech.com [1] 

 

Figura 1. Conectarea pe platforma Smart Learning Suite 

http://www.suite.smarttech.com/
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Accesând Sign in  ne vom conecta la contul personal. Accesând Sign up for free vom crea 

contul personal. Pentru conectarea elevilor la clasă vom accesa Are you a student? Join your 

class. 

Pentru crearea contului cadrul didactic poate utiliza contul de Google sau contul de 

Microsoft (vezi figura 2). 

              

 Figura 2. Crearea  unui cont           Figura 3. Contul profesorului de Smart Learning Suite 

La conectare se creează clasa profesorului în parte de sus a interfeței grafice a platformei  

este indicat numele profesorului și codul (ID) clasei, cu acest cod se conectează elevii la clasa 

virtuală (vezi figura 3).  

În partea de jos a interfeței grafice pot fi vizualizate lecțiile deja create.  

Pentru a crea o lecție nouă cadrul didactic va accesa semnul . Acesta ne oferă 3 

posibilități reprezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2. Posibilitățile de creare a lecțiilor utilizând Smart Learnimg Suite Online[2] 

   

Permite importarea fișierelor 

Notebook, ppt și pdf din 

computer 

 Permite crearea activităților 

interactive în mediul online. 

Conține un set de 12 jocuri 

dinamice și atractive. 

Permite crearea evaluărilor. 

Opțiunea oferă posibilitatea de 

a crea 5 tipuri de itemi. Cadrul 

didactic va primi feedback 

imediat cu privire la 

cunoștințele  elevului fără a 
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întrerupe lecția. Mai este numit 

și Smart Response 2. 

Smart Lab permite crearea activităților în mai puțin de 5 min. Acesta permite implicarea 

elevilor într-o varietate de șabloane pentru activități precum: „Completează spaţiile”, „Potriveşte”, 

„Grăbeşte-te”, „Adaugă”, „Aranjează”, „Memorează”, „Dezvăluie cuvintele”,  „Ordonează” ş.a. 

(vezi figura 4).  

 

Figura 4. Tipuri de șabloane Smart Lab 

Smart response 2 ne permite să creăm un set de întrebări pentru a elabora o evaluare 

formativă în doar câteva minute. Elevii pot răspunde la întrebări de la diverse dispozitive 

(computer, laptop, chromebook, tableta, smartphones). Cadrele didactice primesc un raport 

imediat (în format unei diagrame grafice sau  a unui nor de cuvinte). Tipurile de itemi pentru 

crearea evaluării sunt itemi cu alegere multiplă, adevărat/fals, votează/spune opinia, răspuns scurt, 

răspuns multiplu.(vezi figura 5)  

 

 

Figura 5. Tipuri de itemi în Smart Response 2[3] 
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  Pentru a se conecta la clasă și la activități elevii vor accesa site-ul www.hellosmart.com,  

în următoarea casetă  vor indica ID-ul clasei, apoi pentru conectare la clasă elevul trebui să indice 

numele. Cadrul didactic are posibilitatea să  verifice câți elevi s-au conectat și dacă toți elevii sunt 

din aceeași clasă. Dacă se identifică elevul ce nu face parte din clasa cu ID respectiv, cadrul 

didactic poate să îl elimine. (vezi figura 6) 

    

Figura 6. Conectarea elevului pe platformă 

După conectare elevii pot realiza activitățile prezentate de către profesor, elevii pot studia 

individual sau în perehi.  

Pentru exemplificare vom prezenta un model de lecție realizată cu platforma 

www.suite.smarttech.com o lecție de informatică la clasa X-a la tema „Numere întregi”. Inițial 

aspectul teoretic al lecției a fost organizat în câteva slide-uri utilizând Power Point, apoi 

prezentarea a fost încorporată pe platforma sus menționată, care ne-a permis să înserăm  pe 

parcursul rulării slide-urilor diverse activități interactive propuse de platforme și să creăm itemii 

pentru evaluarea formativă de la finalul lecției. De exemplu, s-a familiarizat elevii cu numerele 

întregi și reale și s-a prezentat câteva exemple de numere întregi și reale, iar activitatea practică de 

verificare a cunoștințelor a fost axată pe Smart lab, și anume activitatea „Sortare”, în care elevii 

au avut sarcina de a sorta în două casete Adevărat și Fals numerele corespunzătoare.(vezi figura 

7)  

http://www.hellosmart.com/
http://www.suite.smarttech.com/
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Figura 7. Activitatea „Sortare” 

De asemenea, am propus activitatea „Completează spațiile” la tema Conceptul de date, în 

care elevii și-au verificat cunoștințele privind noțiunile noi și au completat spațiile libere cu 

cuvintele corespunzătoare pentru a obține propoziții adevărate. (vezi figura 8) 

 

Figura 8. Activitatea „Completează spațiile” 

O altă activitate a fost organizată la tema „Conceptul de dată” , activitatea a avut ca sarcină 

aranjare în ordine a elementelor pentru a crea noțiunea de variabilă.(vezi figura 8 și figura 9) 
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Figura 8. Activitatea „Aranjează” 

 

Figura 9. Activitatea „Aranjează” completată de elevi 

De asemenea, în cadrul lecției am utilizat și activitatea „Asocierea” în care elevii au avut 

sarcina să identifice perechile corespunzătoare ale variabilelor cu tipul lor de date. (vezi figura 10) 
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Figura 10. Activitatea „Asocierea” 

Pentru evaluarea elevilor la sfârșitul lecției a fost realizat un test din 6 itemi de diferite 

tipuri, și anume: itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi cu răspuns de completare. 

Rezultatele testului, cadrul didactic le poate vizualiza individual per întrebare unde este specificat 

numărul de elevi (vezi figura 11), răspunsurile elevilor în formă grafică unde este indicat 

procentajul (vezi figura 12) sau poate fi descărcat fișierul cu rezultatele într-un fișier Excel, 

exemplu de model ce reflectă rezultatele per fiecare item din fișierul Excel reprezentate în  

procente (vezi figura 13). 

 

Figura 11. Rezultatele testului per întrebare 

            

Figura 12. Rezultatele testului               Figura 13. Rezultatele testului în fișier Excel 

Totodată, menționăm că în timpul realizării testului cadrul didactic are posibilitatea de a 

vizualiza pentru fiecare elev numărul de item rezolvați din cadrul testului. (vezi figura 14). 



71  

 

Figura 14. Dashboard de verificare a realizării testului de către elevi 

 Astfel, concluzionăm că platforma Smart Learning Suite Online oferă cadrelor didactice și 

elevilor lecții interactive, dezvoltă lucru în echipă și colaborarea, posibilitatea de a crea activități 

bazate pe joc, evaluarea cunoștințelor instant a elevilor și accesarea  activităților de pe orice 

dispozitiv (laptop, smartphone, chromebook, tabletă). 
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MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN PREDAREA LIMBII ŞI 

LITERATURII ROMÂNE 
Prof. Badea Petronela 

Şcoala Gimnazială „Take Ionescu”, Rm. Vâlcea 

   

În noul model curricular al disciplinei limba şi literatura română se precizează că scopul 

acesteia este „construirea unei culturi comunicaţionale şi literare de bază, elevul devenind capabil 

să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi 

creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată 

continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură 

şi la cel creat de om”. 

 Programele actuale propun abordarea limbii ca instrument de comunicare şi sunt construite 

prin aplicarea „modelului comunicativ-funcţional”. Acesta se înscrie în „pedagogia comunicării”, 

care se caracterizează printr-un pronunţat caracter funcţional şi prin „dezvoltarea integrată a 

capacităţilor de receptare şi de exprimare orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de 

exprimare scrisă”. Noua abordare integratoare a limbii şi literaturii române se face din perspectivă 

interdisciplinară, fapt susţinut şi de regăsirea tuturor competenţelor-cheie europene în conţinutul 

acesteia. Totodată, parcurgerea noii programe evidenţiază caracterul pragmatic al abordării şi 

consonanţa acesteia cu documentele emise de UE în domeniul politicilor lingvistice. 

 Prin urmare, disciplina Limba şi literatura română este un domeniu cu mare deschidere 

formativă şi informativă, cu încărcătură culturală şi cu efect major asupra comunicării, ca activitate 

specific umană. Paradigma comunicativ-funcţională a disciplinei se reflectă în componenta 

pragmatică a domeniului de referinţă, aducând în prim-plan competenţa de comunicare văzută ca 

factor ce poate facilita substanţial integrarea în spaţiul sociocultural. Această abordare pragmatică, 

pe care o aplică noile programe, argumentează faptul că un enunţ nu exprimă doar o stare de 

lucruri, ci şi gândurile, sentimentele pe care ideile enunţate le provoacă atât auditoriului, cât şi 

enunţiatorului. Prin urmare, devine primordial aspectul integrator al comunicării în relaţia 

individului cu mediul sociocultural. În acest mod, este activată şi valorificată dimensiunea socială 

a comunicării, aceasta fiind văzută şi ca un catalizator al formării şi manifestării personalităţii 

individuale în raport cu personalitatea colectivităţii din care vorbitorul face parte. 

  Competenţa de comunicare derivă din competenţa-cheie a învăţa şă înveţi şi trebuie tratată 

ca o componentă de bază a domeniului definit de citit-scris. Aceasta se regăseşte în conţinutul 
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competenţelor generale specifice disciplinei Limba şi literatura română, aşa cum sunt acestea 

prevăzute de noile programe: 

– receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare; 

– utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 

comunicare monologată şi dialogată; 

– receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; 

– utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte 

de realizare cu scopuri diverse. 

 Conţinutul valorilor şi atitudinilor din programele de limba şi literatura română derivă, la 

rândul lor, din componenta valori de la competenţele-cheie europene: comunicarea în limba 

maternă, competenţe sociale şi civice, sensibilizare şi exprimare culturală. 

– Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii; 

– Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

– Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului 

asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, 

responsabilă din punct de vedere social; 

– Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural; 

– Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală. 

 Fără a impune tratarea comunicării din perspectivă didactică prin prisma noilor orientări 

academice, programele actuale de limba şi literatura română deplasează accentul de pe latura 

teoretică pe cea funcţională a limbii, valorificând atât aspectul descriptiv, cât şi cel normativ al 

limbii române literare actuale. În acelaşi timp, programele vizează şi dinamica limbii, diversitatea 

manifestărilor acesteia în componenta pragmatică a comunicării, valorificând deopotrivă atât 

aspectul oral, cât şi cel scris. Aşa cum susţin lingviştii în noua gramatică, abordarea comunicării 

din perspectivă funcţională recomandă studiul limbii „în ipostază vorbită”, glisând de la modelul 

aplicat de vechile programe care teoretizau excesiv norma limbii române literare standard, dar 

aplicaţiile le propuneau pe texte selectate din stilul beletristic, unde se ştie că abaterea de la normă 

personalizează textul, având virtuţi stilistice incontestabile la modelul comunicativ-funcţional. 

 Definiţia dată : „Competenţele sunt concepute ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi 

deprinderi dobândite prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a 
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unor probleme caracteristice unui domeniu de studiu.” rămâne valabilă pentru paleta variată de 

competenţe specifice, cărora le sunt asociate conţinuturi corespunzătoare,care se regăsesc, spre 

exemplu, la nivelul învăţământului gimnazial, clasa a V-a. 

 Dintre acestea, putem menţiona: 

1.1 identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral, în scopul înţelegerii mesajului 

global al acestuia; 

2.1 înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral; 

3.1 identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text; 

4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan; 

4.4 redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate. 

 

 Din această viziune novatoare a curriculumului rezultă faptul că aplicarea în procesul de 

predare – învăţare – evaluare are în vedere o realitate incontestabilă care s-a manifestat 

dintotdeauna ca proprie procesului complex al comunicării, şi anume faptul că în şcoală, la 

disciplina Limba şi literatura română, trebuie să se dezvolte echilibrat şi armonios în primul rând 

competenţa de comunicare orală, care ocupă cel mai mult timp din existenţa omului. Locutorul 

dobândeşte o poziţie centrală în cadrul procesului, asumându-şi conştient rolul în transmiterea 

mesajului şi manifestându-se în remodelarea acestuia, prin atribuirea conotaţiilor particulare care 

îl definesc. Mesajul nu mai poate fi perceput ca o simplă informaţie, ci trebuie înţeles şi din 

perspectiva subiectivă a emiţătorului, a rolului modelator în raport cu destinatarul.  

 Prin urmare, în activitatea de predare profesorul va avea în vedere sporirea la elevi a 

competenţei de exprimare orală şi creşterea calitativă a nivelului acesteia, prin apelul la elemente 

de retorică şi de semantică a discursului oral. Este evidentă, astfel, necesitatea abordării 

curriculumului dintr-o perspectivă inter- şi transdisciplinară, care să valorifice creator potenţialul 

semantic al limbajului reflectat în eficienţa comunicării atât orale, cât şi scrise. Scrierile beletristice 

trebuie percepute atât ca mijloc de realizare a educaţiei estetice, cât şi ca produse specifice unui 

spaţiu cultural în care trăieşte individul uman. Ca suport de aplicare a noţiunilor teoretice, dacă 

sunt folosite exclusiv, acestea pot dăuna bunei intenţii de a dezvolta competenţa de comunicare; 

mesajul operelor literare trebuie să reprezinte însă pretext de construire a unor situaţii de 

comunicare, în cadrul cărora să se precizeze raportul dintre realizarea scrisă şi cea vorbită a limbii 

române, evaluarea dimensiunii estetice a textului, precum şi aspectul sociocultural al acestuia.  
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 În acest mod, aplicarea programelor ar conduce la dobândirea competenţelor specifice, 

facilitând elevilor procesul de înţelegere a organizării limbii, ca sistem normat de semne 

lingvistice, cu efect benefic asupra aplicării conştiente a „mecanismelor de utilizare a sistemului 

în procesul de comunicare” (GALR). 
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ROLUL CALCULATORULUI ÎN VIAȚA ELEVILOR 
 

Prof. înv. Primar: RĂDUCIOIU EMILIA 

C.N.I. ”MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA 

          

După anul 2000, tot mai multe unități de învățământ au fost dotate cu calculatoare şi au 

început să se organizeze cursuri TIC cu cadrele didactice în vederea utilizării acestor calculatoare. 

Multe cadre didactice au primit cu entuziasm noile tehnologii şi au dobândit rapid competențe în 

utilizarea lor. Treptat computerele s-au înmulțit şi ieftinit, fapt care a permis majorității cadrelor 

didactice, dar şi familiilor elevilor să achiziționeze unul. internet.Calculatorul joacă astăzi un rol 

esențial în viața cadrelor didactice şi mai ales a elevilor, oferind o serie de avantaje: posibilități 

rapide de informare, organizarea mai sistematică şi mai rapidă a materialelor, stimularea 

curiozității ştiințifice, ajută la consolidarea informațiilor, permite învățarea activă, facilitează 

învățarea limbilor străine. În acelaşi timp însă, folosirea nejudicioasă a calculatorului produce o 

serie de dezavantaje deloc de neglijat: 
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• Multe informații pot fi eronate, de aceea trebuie verificate. 

• În majoritatea cazurilor, elevii nu folosesc calculatorul pentru îndeplinirea unor sarcini 

şcolare, ci pentru distracție (în special jocuri, vizionarea unor site-uri periculoase, discuții inutile, 

lipsite de substanță). Unele site-uri pot contribui la formarea unor comportamente neadecvate (fuga 

de muncă şi responsabilitate, punerea pe primul plan a obținerii banilor, agresivitate, erotism, 

bulimie) care, necorectate la timp, pot duce la un anumit gen de dezumanizare. 

• Folosirea calculatorului scade interesul pentru cititul cărților. Atunci când li se dă o 

sarcină, majoritatea elevilor, dar şi o bună parte din cadrele didactice preferă să caute informații pe 

internet şi să le copieze direct de acolo, fără a le mai trece prin filtrul gândirii critice. Obținerea rapidă 

a informațiilor îi face să devină mai superficiali. 

• Scăderea capacității de concentrare. Elevii devin tot mai neascultători, tot mai agitați 

deoarece nu au nimic în minte şi s-au desprins să fie permanent distrați; de multe ori ei nu aud ce 

spune profesorul. 

• Elevii sunt determinați să gândească mai ales prin intermediul imaginilor, nu al 

raționamentelor conştiente şi logice şi de aici apar dificultăți de înțelegere a informației, de multe ori 

ei nu înțeleg ce spune profesorul. 

• Reducerea abilităților de comunicare. Elevii comunică tot mai greu atunci când sunt 

față în față, preferând comunicarea prin intermediul calculatorului, care are şi dezavantajul de a stâlci 

limbajul. 

• Folosirea îndelungată a calculatorului poate avea ca rezultat ruperea de realitate. 

• Accentuarea conflictului dintre generații. De cele mai multe ori, valorile promovate de 

părinți vin în contradicție cu valorile promovate în lumea virtuală (a televizorului şi internetului) şi 

de aici apar neînțelegeri, angoase, frustrări şi chiar agresiuni verbale şi fizice. 

• Apariția unor probleme de sănătate: dureri de cap, dureri de ochi, obezitate, probleme 

cu coloana vertebrală. 

Aceste dezavantaje pot fi combătute printr-o serie de măsuri: 

• Supravegherea elevului atunci când utilizează calculatorul. 

• Folosirea unor programe care permit restricționarea accesului la site-uri neadecvate 

vârstei. 

• Accesul să fie permis doar pentru îndeplinirea sarcinilor şcolare şi pentru efectuarea 

de sarcini suplimentare instructive. Folosirea pentru distracții trebuie redusă la minim. 
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  Noi suntem cei răspunzatori pentru cea mai mare parte a programului de viață pe care-l au 

copiii noștri si tot noi va trebui să stabilim cât timp il lăsăm pe cel mic sa aloce zilnic jocului, și cât 

lucrului pe calculator. Alegem momentul potrivit – atunci cand atenția lui este orientată către noi – și 

îi explicăm de ce este nociv pentru el să petreacă atâtea ore stând pe scaun, cu ochii lipiți de ecranul 

monitorului. Nu ne lăsăm descurajați de reacția lui, evident negativă. Stabilim cu el intervalele orare 

si negociem până când vom obține exact acel număr de ore cu care suntem de acord. Desigur, nu 

exista retete universal valabile, insă, dacă am hotărât să-i creăm copilului un program echilibrat de 

viață, nu ne abatem de la cele stabilite. Adolescenții recurg la referatele luate de pe site-ul e-referat.ro 

si altele de acest gen. Evident, nu e bine ca elevii sa copieze lecția, ci să și-o facă singuri. Insă cel 

care recurge la acest site nu se multumește să preia, pur si simplu, tema, ci se străduiește să mai 

schimbe textul, pe ici, pe colo. Plus ca face „efortul” de a-l transcrie. Deci, oricum reține ceva! Ca să 

nu mai vorbim despre faptul ca existența site-ului stârnește ambiția celor creativi si dornici de 

afirmare, care iși trimit textele spre publicare. Chiar dacă la noi nu exista un site de tipul e-learning 

adevărat, asta nu inseamnă că nu poate apărea. Iar un site de genul lui clopotel.ro e si el foarte 

stimulativ pentru copii. Ei pot trimite poezii si alte producții proprii, deci intră intr-o competiție la o 

scară mai mare decat cea a clasei lui, lucru mai mult decat benefic, trebuie sa recunoaștem.  

  Utilizarea calculatorului si a Internetului permite o înţelegere mai bună a materiei într-un 

timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi 

de învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri 

şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvolta astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să 

pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei devin 

persoane responsabile capabile să se integreze social. Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme 

atractive, animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri 

didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul 

îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii. 

  Cadrului didactic îi revine rolul determinant în construcţia, programarea, implementarea 

acestor instrumente, transformând dispozitivul tehnic existent intr-un valoros auxiliar educaţional. 

Pentru cei care se lasă mai greu convinşi le spunem că mijloacele de învăţământ nu facilitează prin 

ele însele eficientizarea procesului de învăţământ şi că rolul dascălului rămâne primordial. Asta, dacă 

este interesat să ţină pasul cu vremurile.Şi, numai la gândul că „venim pe această planetă doar o dată, 

să profităm deci, pe cât posibil, de această scurtă apariţie” şi să încercăm să devenim cetăţeni ai 
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lumii „culţi, disciplinaţi”, capabili să gândim în mod critic, creator, să avem „cunoştinţe dintr-o 

varietate de culturi”, să fim capabili să participăm „activ la discuţii noi şi despre descoperiri noi şi 

variate” şi să fim „dornici să ne asumăm riscul  propriilor convingeri”. (H. Gardner, „Mintea 

disciplinată”) 
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CALCULATORUL – MIJLOC DE INSTRUIRE DIDACTICĂ  
 

Prof.  Badea Alin 

     C.N.I. „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Istoria umanităţii poate fi privită ca o permanentă tentativă a indivizilor umani de a-şi 

amplifica potenţialităţile naturale. Permanent omul a urmărit potenţarea forţei sale fizice, cât şi a 

puterii simţurilor sale şi a inteligenţei. În secolul al XX-lea s-au născut, tocmai din dorinţa omului 

de a-şi supradimensiona calităţile gândirii, „amplificatoarele de inteligenţă” – ordinatoarele sau 

computerele. Fireşte, computerul nu va putea îndeplini acele sarcini ale inteligenţei legate direct 

de motivaţia umană. Atunci ar deveni  o fiinţă tehnologică. Deocamdată, calculatorul este un 

instrument utilizat de om atât în procesul de cunoaştere şi dezvoltare, având capacitatea de a 

amplifica inteligenţa în ceea ce priveşte capacitatea sa de operare, cât şi în comunicare, ceea ce 

conduce la integrarea individului în societate (prin circulaţia informaţiei şi prin contribuţia adusă 

în procesul de învăţământ). Dincolo de aceste limite, performanţele cu care calculatorul vine în 

viaţa omului sunt incontestabile. Tocmai de aceea el şi-a găsit un loc bine meritat în procesul de 

învăţământ. 

Calculatorul a apărut în jurul anului 1950. De atunci calculatorul personal a schimbat 

definitiv viaţa oamenilor în toate domeniile:, modul în care comunicăm cu prietenii, cum ne facem 

cumpărăturile, cum ne câştigăm existenţa, cum ne petrecem timpul liber, în activitatea didactică. 
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El este utilizat în general în tehnica de calcul dar a început să intervină într-un mod sau 

altul în ştiinţă, tehnica, economie, transporturi, arta, sau pur şi simplu în viata de zi cu zi. A dat 

naştere unei noi discipline: informatica , dar a influenţat şi o serie de alte discipline. 

Ne îndreptăm spre societatea complet informatizată prin introducerea tehnicii de calcul 

precum şi a tuturor mijloacelor de comunicare de care este nevoie: telefonul, radioul, televiziunea, 

informatica în general. Comunicaţiile globale prin satelit sunt de acum o realitate, ocolul 

Pământului într-un satelit artificial se face în 90 de minute, iar mesajele de telecomunicaţii, 

transmise prin echipamentele existente, fac acest ocol în câteva secunde indiferent că este vorba 

de mesaje scrise, de imagini sau de alte forme de semnale reductibile la semnale electrice. 

Aceasta revoluţie a telecomunicatiei este provocata de un complex de factori culturali, 

sociali, economici, stiintifici, tehnologici, printre care ultimii se impun cu o forta covârsitoare. 

Toate tehnologiile sunt implicate, dar una se impune si anume aceea legata de generarea, culegerea, 

transmiterea, elaborarea si raspândirea informatiei. Pretutindeni unde este prezenta informatia, ea 

devine obiect de prelucrare prin mijloace tehnologice care se constituie în ramura numita 

informatica. 

Traim în era multimedia. Filmele, divertismentul, jocurile sunt elemente care fac parte din 

viata noastra de zi cu zi. Cine îsi închipuia acum 20 de ani ca în câteva milisecunde vom putea 

accesa orice informatie de pe glob? Cine îsi închipuia acum 5 ani ca nu vom mai avea nevoie de 

combina audio pentru a asculta muzica? Au aparut alte noi aparate mai mici si mai performante: 

CD-player, DVD, iPod-urile, telefoane cu optiune de radio si TV, cu camera foto sau video. 

În zilele noastre, computerul este, în mod indiscutabil, un mijloc benefic de instruire 

didactică. Putem afirma că este un mijloc instructiv revoluţionar, cu un impact asupra procesului 

de învăţământ aşa cum nu a mai existat de la momentul apariţiei manualelor şcolare. 

În mod paradoxal, cei care sunt încă circumspecţi în ceea ce priveşte rolul computerului în 

procesul de învăţământ sunt înşişi profesorii. Ei răspund în mod diferit la introducerea noilor 

tehnologii în şcoală 

Se desprinde de aici necesitatea certă ca profesorii înşişi să stăpânească metodologia 

utilizării computerului. Indiferent de specialitatea lor în cadrul procesului de învăţământ, de poziţia 

lor, profesorii trebuie să înţeleagă că acest instrument va transforma tehnologiile didactice mai 

mult chiar decât a făcut-o apariţia tiparului. Computerul aduce în şcoală calitatea sa de mijloc de 
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învăţământ interactiv, pe care nu o aveau celelalte mijloace didactice. De asemenea, computerul 

poate modela orice fel de proces, în toată complexitatea desfăşurării sale. 

Nu trebuie să ne temem că ordinatorul ne va lua locul la catedră. El nu poate înlocui fluxul 

emoţional existent între profesor şi elevii săi. Dar poate înlocui fără îndoială manualele, caietele 

ori planşele, aşa cum, la rândul lor, acestea au înlocuit tăbliţa, buretele şi condeiul. 

Dacă pînă nu demult instruirea continuă era considerată o formă de autorealizare a 

personalităţii, o modalitate de petrecere a timpului liber, astăzi ea este privită ca o condiţie necesară 

menţinerii statusului profesional al specialistului. Nu întîmplător, la sfîrşîtul secolului al XX-lea 

ONU a lansat lozinca: «Instruirea nu pentru toată viaţa, ci pe tot parcursul vieţii». 

Strategiile de creştere a utilizabilităţii şi dezvoltarea de competenţe nu pot face abstracţie 

de cultura si civilizaţia românească. Ca urmare construirea competenţei utilizatorilor trebuie să 

dezvolte şi atitudini, mentalităţi pozitive, inclusiv eliminarea rezistentelor la schimbare care să 

faciliteze transferul tehnologic şi dezvoltarea infrastructurii Sistemului Informatic. Un aspect 

important pentru dezvoltarea Sistemului Informatic vizează schimbarea atitudinală a oamenilor 

faţă de tehnologie în sine şi faţa de serviciile oferite prin intermediul acesteia. Este vorba în primul 

rând de rezistenţa la noutate, în general, şi rezistenţa la noua tehnologie informaţională şi de 

comunicare, în special. De exemplu, dacă altădată teama de utilizare a calculatorului provenea de 

la ideea că utilizatorul trebuie să cunoască mai întâi matematici superioare, acum obiectul acestei 

temeri îl constituie în multe cazuri bariera lingvistică şi complexitatea interfeţei. De aceea, trebuie 

început acest proces de pregătire a oamenilor şi modificare atitudinală, ţinând seama de beneficiile 

menţionate, prin programe de pregătire sistematică în utilizarea tehnologiei informatice şi de 

comunicare, programe care să cuprindă şi aspecte specifice de sprijin psihologic pentru depăşirea 

rezistenţelor la schimbare.  

Este recomandabilă crearea de "medii de utilizare" (de exemplu, centre comunitare de acces 

la Internet) care să permită grupurilor de utilizatori să colaboreze şi să comunice pentru a 

achiziţiona noi competenţe.  

Programele de dezvoltare a competenţelor oamenilor trebuie să nu se rezume numai la 

facilitarea accesului la tehnologia informaţiei, ci să includă şi strategii educaţionale care să 

favorizeze achiziţionarea de cunoştinţe privind serviciile şi beneficiile integrării în sistemele 

informatice. Aceasta înseamnă eliminarea unor rezistenţe atitudinale faţă de învăţarea şi utilizarea 

serviciilor informaţionale. Printre alte mijloace, ar fi prezentarea avantajelor utilizării acestor 
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servicii (de exemplu, este mai simplu, rapid, comod, ieftin să transmiţi o scrisoare prin e-mail decât 

prin poştă, sa plăteşti o factură, comunicarea prin microfon şi camere web în detrimentul unui apel 

telefonic etc.). 

Asistarea tehnologică schimbă natura activităţii umane. De exemplu, instrumentele de 

lucru în echipă şi la distanţă permit mai multor oameni aflaţi în locuri diferite să lucreze la o temă 

sau să acumuleze participările fiecăruia la momente diferite în timp şi în consecinţă să obţină 

performanţe mult mai bune. In activitatea didactica utilizarea calculatorului are efecte pozitive, pe 

de o parte, asupra transmiterii cunostiintelor, pe de alta parte, asupra modului de receptionare si 

intelegere a informatiilor. In acest sens sunt de remarcat serviciile de consiliere on-line. 

Schimbările aduse de interacţiunea între oameni şi tehnologie vor afecta cu siguranţă modul în 

care ne vedem pe noi înşine - pozitiv, dacă ne putem bucura de puterea pe care ne-o oferă şi negativ 

dacă nu le putem folosi.  

Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări majore în 

ceea ce priveşte strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile de predare şi de învăţare, 

modificând radical rolul învăţătorului. 

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci 

pentru a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa 

didactică fundamentală. 

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidentă presupusă de această prioritate. 
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MANAGEMENT ȘCOLAR ÎN VIZIUNEA UNUI DIRECTOR MODERN ȘI 

IMPLICAT 
 

Prof. Înv. Primar: Cristina Pătru 

C.N.I. “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Într-o unitate de învăţământ managementul se manifestă la următoarele niveluri: 

managementul de vârf (nivelul conducerii), managementul de mijloc (nivelul 

comisiilor/catedrelor/ compartimentelor), managementul operaţional(nivelul colectivelor de elevi) 

Managerii de vârf stabilesc obiectivele, strategiile și politicile, reprezintă organizaţia în 

raporturile cu administraţia centrală şi/sau locală, fiind răspunzători de procesele decizionale de 

ansamblu ale organizaţiei. Sunt interesaţi de elaborarea planurilor pe termen lung, 

responsabilitatea principală fiind aceea de a orienta activitatea în viitor, de a formula obiectivele 

şi strategia la nivelul global al organizaţiei, de a facilita şi stimula adaptarea organizaţiei la 

schimbare şi de a monitoriza relaţiile cu comunitatea sau societatea în care funcţionează. În 

asigurarea managementului strategic un rol principal îl au directorul unităţii de învăţământ şi 

Consiliul de administraţie. Pentru asigurarea unui management strategic de calitate, este nevoie ca 

directorul să depăşească nivelul de manager şi să îndeplinească rolul de lider. 

Cum să fie directorii şcolii de azi şi de mâine? Să înveţe că o unitate de învăţământ este ca 

o afacere din care nu ies bani, dar ies cetăţeni bine pregătiţi, competitivi pe piaţa muncii? Să 

gândească pe termen lung şi să poată asigura elevilor şcolii un viitor? Pot fi cu adevărat manageri 

de vârf? Ce ar trebui să facă pentru a fi în vârful piramidei? 

Așteptări 

De la directorul şcolii de azi sunt aşteptări înalte, întrucât şcoala solicită acestuia calităţi de lider, 

manifestate prin capacitatea de :  

• promovare a schimbării şi de a schimba ceea ce există în ceea ce este necesar în organizaţie;  

• a acţiona transformaţional;  

• a introduce noi reguli şi de a elimina constrângerile în ceea ce priveşte comportamentele 

conservatoare ale angajaţilor; 

 • de a coordona eforturile membrilor grupurilor / echipelor existente la nivelul instituţiei; 

 • de a fi persuasiv, de a determina grupul/ echipa să acţioneze în direcţia realizării obiectivelor; 

 • a se bucura de încrederea angajaţilor; 



83  

 • de a asigura coerenţă între scopurile grupurilor şi cele ale instituţiei de învăţămant astfel încât să 

crească eficienţa acţiunii echipelor/ grupurilor din organizaţie. 

În viziunea lui R. Gilbreath principalele așteptări ale angajaţilor faţă de lider sunt 

următoarele: capacitatea de a vedea viitorul; asumarea de riscuri; împărtăşirea informaţiei; 

implicarea; energia; aşteptările înalte faţă de ceilalţi; recunoaşterea rezultatelor, succeselor, dar şi 

a temerilor, combaterea oricărei forme de inerţie. 

Unul dintre rolurile de bază ale directorului școlii constă în inițierea și coordonarea 

procesului de autoevaluare a organizației (considerat a fi punctul de plecare în elaborarea strategiei 

de dezvoltare instituțională) prin care se identifică și se descrie starea de fapt, se dă, de fapt, 

răspunsul la întrebarea unde se află organizația școlară? În vederea unei autoevaluări concludente 

și riguroase, se parcurg următoarele etape:  

1. Stabilirea unei echipe care să realizeze evaluarea  

2. Stabilirea domeniilor prioritare care vor fi analizate 

 3. Selectarea metodelor şi instrumentelor care vor fi utilizate  

4. Culegerea şi analiza datelor  

5. Formularea concluziilor, elaborarea unui raport de evaluare și diseminarea acestuia în cadrul 

organizației.  

In practica managerială sunt utilizate metode diverse de diagnoză care au în vedere:  

 informațiile de tip cantitativ (date referitoare la resursele umane, spații și structuri)  

 informații de tip calitativ( referitoare la climat, relații, modul de comunicare)  

 comunitatea locală (nevoi și interese, modalitate de colaborare cu școala)  

 contextul politic, economic, social, tehnologic și de mediu (analiza PESTE)  

 punctele bune, punctele slabe, oportunitățile și amenințările (analiza SWOT) 

Am descoperit împreună cu colegii mei participanţi la o conferinţă pe teme pedagogice că 

foarte multe dintre dintre lucrurile care au loc în şcoala noastră nu le sunt cunoscute tuturor 

membrilor personalului, ce să mai spunem de persoanele din afara şcolii. 

Prin urmare, am decis să facem o analiză a situaţiei actuale ca bază a elaborării unei 

strategii de dezvoltare şcolară. 

Puşi în faţa faptului că multe activităţi din şcoala noastră au loc în paralel, fără ca cei 

responsabili să fie informaţi în legătură cu celelalte activităţi, am decis să nu lăsăm lucrurile aşa. 

Am presupus că există diferenţe între încercarea de a obţine ceva şi rezultatele deja atinse, dintre 
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dorinţăşi capacitatea de a face ceva. Acesta a fost un motiv suficient pentru a încerca să aflăm 

cauzele. Cunoscând situaţia curentă mai bine, am vrut să o folosim ca bazăa strategiei noastre de 

a ne depăşi punctele slabe.   

Alegerea instrumentului de evaluare 

Succesul unei analize depinde în mare măsură de metodele și instrumentele de evaluare 

alese. Noi am ales un chestionar care ni s-a părut a fi adecvat pentru evaluarea, explicarea şi 

trasarea bilanţului situaţiei noastre curente. Am ales un chestionar standard pentru părinţi, cadre 

didactice şi elevi. 

Obiectivele autoevaluării 

Obiectivul autoevaluării noastre interne a fost de a aduna informaţii despre şcoala noastră 

şi despre impactul activităţilor noastre desfăşurate până în momentul de faţă. Pentru a realiza acest 

obiectiv, am definit următoarele domenii cheie pentru evaluare: 

 - scopuri şi cerinţe ale lecţiilor; 

 - conţinuturi, metode, structuri şi standarde organizaţionale; 

 - cooperarea între cadre didactice, părinţi şi elevi;  

- gradul de mulţumire faţă de şcoalăşi profesie;  

- sălile de clasă, cadrele didactice şi altele; 

 - activitatea conducerii şcolii. 

Analiza datelor 

a. Planificarea autoevaluării şi a metodelor de colectare de date 

În primul rând, a trebuit să-i informăm şi să-i motivăm pe toţi cei implicaţi, pentru a le 

scădea teama şi a le creşte încrederea, deoarece faza iniţială a unui proces de dezvoltare şcolară 

este cea mai dificilă. Am evidenţiat necesitatea, avantajele şi posibilităţile unei analize a situaţiei 

curente: pentru a menţine ce s-a dovedit a avea succes şi pentru a ne sensibiliza faţă de ceea ce 

trebuie schimbat. Responsabilitatea autoevaluării a fost delegată directorului de şcoală, 

directorului adjunct, unui cadru didactic şi unui consilier extern de la inspectoratul şcolar.  

b. Colectarea şi procesarea datelor  

Chestionarele pentru cadrele didactice, părinţi şi elevi au fost copiate şi înmânate cadrelor 

didactice cu explicaţii privind modul de colectare a datelor şi programul de lucru. Când 
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chestionarele au fost completate, i-au fost trimise înapoi directorului de şcoală şi au fost procesate 

prin folosirea unui program de statistică.  

c. Feedback privind datele 

Feedback-ul privind datele este extrem de important pentru analiza ulterioară a datelor - 

Datele sunt puse la dispoziţia publicului - Discrepanţa dintre imaginea pe care noi o avem despre 

şcoalăşi cea a unei persoane din exterior devine vizibilă- A devenit clar că trebuie luată o decizie 

privind centrul de greutate al elaborării strategiei Rezultatele autoevaluării au fost prezentate într-

o întâlnire tuturor membrilor personalului. Reprezentanţii asociaţiei părinţilor au primit rezultatele, 

la fel şi reprezentanţii elevilor. Cadrele didactice au discutat despre rezultate cu clasele lor. Este 

important să se comunice rezultatele autoevaluării tuturor celor care au fost implicaţi, astfel încât 

să înţeleagă scopul unor astfel de activităţi. d. Analizarea, interpretarea şi alegereaLa o altă 

întâlnire cu profesorii, am analizat datele în funcţie de punctele tari şi punctele slabe. Am făcut 

diagnoza împreună, din următoarele motive: - doar cei care sunt implicaţi pot înţelege pe deplin 

rezultatele; - dacă există mai multe puncte de vedere, diagnoza finală are la bază o fundaţie mult 

mai solidă; - critica este binevenită, pentru ca nimic să nu fie trecut cu vederea. Această analiză 

iniţială ne-a oferit suficiente date pentru a demara o dezvoltare şcolarăsistematică. Am diagnosticat 

şi vizualizat datele într-o analiză SWOT. Am reflectat întâi individual, apoi în perechi, asupra 

următoarelor întrebări: - Ce înseamnă rezultatele pentru activitatea şcolii noastre? 

Asigurarea calităţii  

În ce puncte au fost confirmate ideile noastre despre şcoală şi unde am avut parte de surprize? Ce 

interese vitale ale şcolii noastre au fost atinse? Rezultatele autoevaluării ne-au oferit indicii 

valoroase pentru activitatea noastră zilnică de predare-învățare. Aceasta înseamnă că dezvoltarea 

şcolii noastre se va concentra asupra îmbunătăţirii procesului didactic şi va avea în vedere 

următoarele: 

- formare continuă în domeniul comunicării;  

- formare continuă în domeniul metodelor de predare;  

- mai multă cooperare cu părinţii; 

 - introducerea unor noi metode de predare;  

- o predare mai orientată înspre acţiune;  

- îmbunătăţirea controlului în ceea ce priveşte respectarea regulilor; 

 - interasistenţe la lecţii;  
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- folosirea planurilor de acţiune săptămânale.  

Reflecţii asupra procesului de evaluare 

Planificăm să efectuăm o altă autoevaluare peste un an, folosind acelaşi chestionar, pentru 

a vedea ce s-a schimbat, dacă ne confruntăm cu o stagnare sau, mai rău, cu o înrăutăţire a lucrurilor. 

Anul viitor planificăm o perioadă mai lungă pentru autoevaluare, deoarece dorim să-i includem şi 

pe elevi şi părinţi. Dorim să introducem analiza datelor în lecţiile noastre de informatică, pentru 

ca elevii să fie părtași la efortul depus. Acest lucru va uşura munca comitetului coordonator al 

evaluării şi, în acelaşi timp, va demonstra că tratăm cu seriozitate cererea elevilor de a avea mai 

multă autonomie. Pentru a ne acoperi toate obiectivele, va trebui să adaptăm chestionarul la nevoile 

proprii. Putem astfel creşte participarea cadrelor didactice, a părinţilor şi elevilor. 

  Prognozarea paşilor următori 

Rezultatele autoevaluării ne-au permis să facem acei paşi care păreau a fi cei mai importanţi 

şi mai presanţi. La începutul întregului proces, ne-am confruntat cu o problemă internă generată 

de faptul că munca noastră nu este pe deplin cunoscută şi valorizată de elevi şi părinţi. Situaţia a 

fost descurajantăşi paralizantă. Analiza ne-a arătat clar care sunt multele noastre puncte tari, dar şi 

punctele slabe. Strategia pe care am elaborat-o ne-a dat curaj şi energie pentru activitatea noastră 

zilnică. Dezvoltarea resurselor umane şi cea organizaţională asupra cărora lucrasem înainte într-o 

manieră nesistematică a devenit baza dezvoltării şcolare pentru următorii 2-3 ani. 
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UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
 

Prof. Țîrcomnicu Daniela Simona 

 Școala Gimnazială Vulpeni, Județul Olt 

 

Evoluţia continuă a societăţii presupune utilizarea calculatorului şi a noilor tehnologii în 

toate domeniile, iar profesorul de astăzi fiind solicitat să găsească noi acțiuni pentru ca procesul 

de predare-învăţare să fie unul atractiv pentru toți elevii și în concordanță cu noile tendințe de 

evoluție.  

În procesul de modernizare a curriculumului şcolar s-a pus accent pe noile tehnologii 

informaţionale şi comunicaţionale.  

Astfel, componenta „competenţe digitale în domeniul tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale” se regăseşte în rândul competenţelor-cheie pe care trebuie să le dețină un elev la 

terminarea școlarizării. În acest fel, elevii au posibilitatea să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, 

coordonator fiind profesorul care, pe lângă metodele tradiţionale folosește metode moderne și noi 

tehnologii.  

Pentru a aduce noile tehnologii mai aproape de activitățile pe care le realizează cu elevii, 

un profesor de succes ar trebui să-şi creeze o clasă „virtuală”, care să conțină următoarele elemente: 

1-2 computere, 1 proiector, 1 ecran de proiecţie, o tablă interactivă și pachete software 

educaţionale. Toate aceste lucruri dau posibilitatea cadrului didactic să le ofere elevilor șansa de a 

participa la un  proces educaţional atractiv, interesant şi captivant. 

Pachetele software educaţionale propun atât elevilor, cât şi profesorilor soluţii de realizare 

a unei învăţări interactive bazate pe jocuri, animaţii, exerciţii de logică pentru o evaluare eficientă 

și obiectivă. Pachetele software educaţionale, se referă la elevii din învăţământul primar, gimnazial 

şi liceal, și la toate obiectele din curriculumul şcolar. 

Software-urile educaţionale pot fi de diferite tipuri: de evaluare (facilitează procesul de 

evaluare a competenţelor), educative (atingerea unui scop/finalităţi didactice se realizează prin 

intermediul jocului) și utilitare (permit realizarea competenţelor utilizând diferite instrumente 

(tabele,scheme, dicţionare etc.) Luate în ansamblu, ele pun la dispoziţia profesorului un şir de 

facilităţi care în final să ajungă la un feedback de la un elev sau un grup compact al unei clase.  
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Lecţiile asistate la calculator pot include software-urile educaţionale, care vin în ajutorul 

cadrelor didactice, facilitând învăţarea elevilor. În această situaţie, elevii sunt puşi să identifice 

cauzele şi consecinţele diferitor fenomene vizualizînd informaţiile, iar animaţiile multimedia 

ușurează procesul de înţelegere.  

Un rol important al lecţiilor asistate la calculator îl ocupă şi evaluarea asistată pe calculator, 

care permite ca evaluarea să ţină cont şi de necesităţile elevului. Evaluarea asistată pe calculator 

nu permite o varietate atât de largă a bazei de itemi, în schimb se facilitează accesul elevilor spre 

o învăţare bazată pe autoevaluare. Există diverse aplicaţii şi platforme pentru a realiza evaluarea, 

cadrului didactic revenindu-i misiunea de a le selecta pe cele mai convenabile atât pentru el, cât şi 

pentru elev.  

Utilizând evaluarea asistată pe calculator, identificăm următoarele aspecte pozitive: 

posibilitatea de a crea teste de evaluare utilizînd texte, imagini, întrebări audio sau video, crearea 

întrebărilor având până la patru variante de răspunsuri, control şi supraveghere din partea cadrului 

didactic care monitorizează procesul de evaluare, crearea de teste având itemi obiectivi, 

semiobiectivi şi subiectivi. 

Un alt element care conduce spre o învăţare atractivă este tabla interactivă, care, conectată 

la un calculator, permite atingerea obiectivelor propuse utilizând toate beneficiile tehnologiilor 

comunicaţionale.  

Pentru început, cadrul didactic trebuie să instaleze softul InterWrite compatibil cu 

Windows, XP şi Vista. Această operaţie este mai dificilă pentru cadrele didactice care nu au 

cunoştinţe necesare în domeniul TIC, însă odată ce ea este instalată, profesorii ar putea foarte 

repede să înţeleagă şi să folosească toate beneficiile tablei interactive. 

Primul punct forte este utilizarea în procesul de predare-învăţare a sistemului de lecţii AeL 

ce reprezintă o platformă eLearning şi ajută profesorii pentru a transmite informaţiile noi utilizînd 

noile tehnologii moderne. Lecţiile AeL au un mare efect asupra elevului deoarece stimulează 

gândirea critică şi oferă posibilitatea de a înţelege mai bine anumite fenomene prin experimente 

virtuale. Învăţarea devine astfel una prin cooperare care contribuie la diversificarea cunoştinţelor 

prin utilizarea multiplelor elemente multimedia.  

Utilizarea calculatorului reprezintă un element cheie și în obţinerea de performanţe înalte 

din partea elevilor. Elevii au posibilitatea ca de acasă să realizeze diverse proiecte individuale sau 

în grup care ulterior le pot prezenta în cadrul lecţiilor sub formă de proiecţie sau utilizând tabla 
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interactivă. Principalele proiecte care pot fi realizate de elevi pot fi: interviul video/audio, galeria 

foto, blog/ wiki/ sait, foto-eseu, raport foto/ video. Utilizarea acestora în concordanţă cu diverse 

strategii de învăţare vor forma competenţe de comunicare eficientă, procesul didactic fiind axat pe 

asimilarea noilor cunoştinţe şi abilităţi specifice disciplinei.  

Prezentările PowerPoint, oferă elevilor şi profesorilor o abordare multidisciplinară şi 

contribuie la dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere. Aceste prezentări pot fi proiectate atât la 

monitorul unui PC, la un proiector cât şi la tabla interactivă, oferind o varietate de prezentări tuturor 

participanţilor. O prezentare PowerPoint conţine pagini, numite şi slide-uri, care conţin un şir de 

informaţii pe care elevii/ profesorii le pot utiliza în prezentarea unui subiect: text, tabele Word, 

efecte sonore şi animaţii, efecte speciale, diagrame, imagini sau secvenţe video.  

Utilizând aceste elemente, elevul este motivat spre cunoaştere, iar profesorul este preocupat 

să identifice căi optime de realizare a obiectivelor preconizate în cadrul activităţii.  

În concluzie, noile tehnologii pe care le poate folosi cadrul didactic sunt esenţiale pentru 

procesul educaţional. Ele pun la dispoziţie un şir de oportunităţi în primul rând pentru elevi, care 

îşi personalizează accesul la resurse informaţionale şi modalitatea de prezentare a acestora punând 

accent pe competenţele proprii. Pentru profesori, integrarea noilor tehnologii în procesul de 

educaţie facilitează nivelul de înţelegere şi asimilare a demersului pedagogic punând accent pe 

gândirea critică.  
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RELAȚII ȘI CONEXIUNI ÎNTRE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INTERNET 
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Prof. Badea Aurel Cătălin 
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Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evident.  

Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor 

didactice şi idealurilor educaţionale. Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul, de a folosi 

internetul este benefică elevilor,atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv 

cât şi psihic,prin relaţionarea cu lumea oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-

lea. 

În abordarea creativitǎţii în procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească 

independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi in demersul său spre formare intelectuală. 

Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele obţinute trebuie să ne lărgească perspectiva 

asupra situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de pregătire al elevilor şi să ne ajute să 

descoperim componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare. 

Un obiectiv important ce ar trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un 

indicator internaţional al capacităţii de a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică. 

Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice pe care trebuie 

să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finele unui ciclu de instruire, al unui 

an de studiu etc. Centrarea pe competenţe reprezintă o preocupare majoră în triada predare- 

învăţare-evaluare.  

Noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor abordărilor 

de până acum, de la conceperea ca distribuitor de recompense sau ca sursă de informaţii, până la 

cea de „manager al învăţării”. Pentru fiecare profesor sunt fundamentale două roluri, cel de 

manager şi cel de evaluator. Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi desfăşurat, încât 

să-i convingă pe elevi să preţuiască propria moştenire naţională, să primească contribuţiile 

originale ale oricărei naţiuni la civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii să înţeleagă 
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valoarea diversităţii şi a independenţei de spirit. Creativitatea, în termeni generali, este un proces 

mental care permite generarea de idei şi concepte noi sau asocieri originale intre concepte şi idei 

deja existente. Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. 

In Romania , Internetul a pătruns relativ încet, multă vreme fiind considerat un lux inutil. 

Chiar și acum, pentru uz personal, mai ales datorită costurilor foarte mari ale serviciilor telefonice, 

este destul de puțin utilizat. Dacă din punct de vedere al infrastructurii lucrurile au avansat destul 

de mult, din punct de vedere al resurselor informatice disponibile evoluția este greoaie.  

În contextul internațional actual de afaceri, academic și tehnologic, fenomene ca 

globalizarea și liberalizarea accesului la informație potențate de dinamica și nivelul de performanță 

al dezvoltarilor în domeniul comunicațiilor și al calculatoarelor, sunt deja lucruri comune. Dincolo 

de granițe, în restul omenirii (cel puțin în acel rest către care ne orientăm) Internetul a devenit deja 

cea mai comoda sursă de informație.  

Din păcate, la diferite nivele necesitatea și importanta Internetului pentru învățământ este 

departe de a fi înteleasă. Se vehiculeaza texte ca "Internetul este o pierdere de bani și de timp 

pentru universitati", sau "Nu am găsit nimic util în Internet" sau "Nu se face decât acces la 

informație pornografică", etc. Poate că merită să ne oprim o clipă ca să explicam puțin despre ce 

este vorba.  

Internetul este un depozit imens de informație, cei care navighează în Internet au acces 

necenzurat la această informație. Este un fapt pozitiv sau nu? Circulă numeroase povesti "de 

groază" referitoare la ceea ce se găsește în Internet (sit-uri porno, sataniste, grupuri de discuții pe 

teme "nepotrivite", etc.), la infracțiunile care se pot realiza prin Internet (utilizarea de card-uri 

furate, spargerea de servere protejate, etc.), la posibilitatea de aparitie a unor manifestări ale unor 

boli de tip psihiatric cu manifestări legate de utilizarea calculatorului sau a navigarii pe Web.  

Deocamdata Internetul reprezinta nivelul maxim la care s-a ajuns, un mijloc prin care 

accesul la informatie transcede granițele de toate tipurile. In fond există și cărti și reviste porno, 

sataniste, cu un continut "nepotrivit". Dacă toate aceste rele vin din afară nu ar fi mai bine sa 

inchidem granitele in ambele sensuri? 

Cred că răspunsul se rezumă la o problema de educație. Dacă interesul tinerilor va fi 

orientat catre informații "nepotrivite" atunci oriunde or să se ducă vor căuta acest tip de informație. 

Dacă vor avea discernământ, dacă li se va cultiva gustul pentru altceva, atunci vor căuta acel 

altceva. Nu Internetul este "vinovat" ca în el este continută informație "nepotrivită", nici măcar cei 
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care o publică nu sunt complet vinovați (scopul lor este să facă bani, și atât timp cât nu există un 

mecanism legal prin care să li se interzică publicarea unor astfel de informații, ei sunt în deplină 

legalitate), vinovați sunt cei care au nevoie de acest gen de informație, și care, dacă nu ar găsi-o în 

Internet ar căuta-o în altă parte.  

În fond, de ce este nevoie ca unitățile de învățământ din Romania să fie conectate la 

Internet? Se știe că rezultatele "olimpicilor" români la diferite materii au demonstrat constant ca 

școala românească este foarte bună și asa. Trecând peste faptul că nivelul olimpicilor nu spune 

mare lucru despre ce poate și știe să faca media de elevi și studenti, se poate constata ușor că școala 

în România traversează o perioadă critică. Aflată în plină reformă, pe un fond de acută lipsă de 

fonduri, școala nu dispune nici de dotările și nici de cadrele didactice de care ar avea nevoie pentru 

a realiza reforma. 

De fapt,  în toata lumea învățământul trece prin transformări importante iar Internetul este 

o parte majoră a acestor transformări și asta nu se aplica numai învățământului de calculatoare.  

Trăim în mileniul informației, iar  prezența  computerului și al informației în viața noastră 

este deja un lucru firesc. Oricine are un PC mai mult sau mai puțin performant, iar interesul pentru 

tehnologia informației crește constant, odată cu dezvolatrea exponențială a acesteia. 

Deoarece cantitatea de informație pe care trebuie să o acumuleze în școală a crescut 

semnificativ în ultimii ani, elevul din ziua de azi se orientează către utilizarea computerului ca 

mijloc de informare și de asistare în procesul de învățare. Surse de informație precum Internetul și 

programele educaționale sunt din ce în ce mai folositoare, numărul de utilizatori și solicitările 

pentru soft educațional aflându-se în ascensiune. 

Este de remarcat faptul că internetul este una dintre principalele surse de informare folosită 

în activitatea didactică, chiar dacă majoritatea declară că preferă metodele clasice de predare. 

În consecință , calculatorul a devenit o necesitate pentru elevi și profesori deopotriva, cei din urmă 

manifestând în ultima vreme o manifestare sporită. 

Cu siguranță , se va vedea un dinamism crescut în sfera soft-ului educațional și a tehnicilor 

de predare folosind calculatorul. Probabil că majoritatea școlilor vor beneficia de echipamentul și 

resursele necesare pentru învățare cu ajutorul computerului. 

Putem fi siguri că tehnologia nu va da înapoi și nici metodele de predare, și, deși nu știm 

exact ce va fi în viitor, cererea de programe de tip eLearning și de soft educațional va crește. 
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                             LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 
 

Prof. Cotar Elena 

Colegiul Economic, Rm. Vâlcea 

  Managementul educațional este un domeniu de studiu și de activitate care vizează modul 

de funcționare și conducere a organizațiilor educaționale. Bolam îl definește ca fiind ″o funcție 

executivă destinată punerii în practică a politicilor aprobate.″ Sapre îl consideră ca presupunând 

″ o serie de activități orientate către utilizarea eficientă și eficace a resurselor organizaționale 

pentru atingerea obiectivelor organizaționale.″ 

Accentul ce se impune pe scopul educațional este important, însă trebuie ținut cont de 

faptul că nu toate obiectivele sau scopurile sunt potrivite pentru o organizație educațională, mai 

ales dacă acestea sunt impuse din exterior,de structurile centrale. Managementul educațional 

vizează atingerea obiectivelor educaționale stabilite, însă ele trebuie să fie acceptate de școală și 

de comunitatea în care  aceasta funcționează. În caz contrar, când managerii fac  abstracție de acest 

aspect și se limitează doar la implementarea unor politici externe, se poate ajunge foarte ușor la 

managerialism. 

Importanta obiectivelor și a scopurilor pentru managementul instituțiilor de învățământ este 

subliniată în majoritatea abordărilor teoretice, existând însă  un oarecare dezacord în privința a trei 

aspect legate de stabilirea finalităților în educație: 

4. Valoarea obiectivelor formale; 

5. Susținerea obiectivelor organizaționale sau a celor individuale; 

6. Cum sunt stabilite obiectivele sau scopurile instituționale. 

Obiectivele formale 

În  instituțiile de învățământ, aceste obiective au uneori un grad mare de generalitate. 

Propunerea de a creste nivelul unor performante într-un segment al curriculumului ar putea să nu 

fie în concordantă cu scopurile altor profesor, în raport cu alte obiecte de studiu. Un management 

descentralizat este cel care oferă posibilitatea unei viziuni distincte a  acelei școli, cu obiective 

specifice, clar formulate, adaptate contextului personalizat în care aceasta funcționează. 

 Obiective organizaționale sau individuale? 

Exista două abordări ale managementului educațional:una care susține că obiectivele 

organizaționale pot fi impuse de lideri membrilor fără putere de decizie din cadrul școlii, cealaltă 
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susținând, dimpotrivă, ideea implementării unor obiective care să aibă relevanță pentru membrii 

organizației și pentru părțile interesate. 

Cum stabilim obiectivele 

   În unele organizații, obiectivele sunt stabilite de directorul unității, în colaborare cu câțiva 

colegi experimentați și cu unii membrii ai comunității locale. În altele, stabilirea obiectivelor este 

o activitate colectivă, implicând toți membrii organizației. 

O problemă fundamentală este măsura în care conducerea școlilor poate modifica politicile 

guvernamentale, dezvoltând obiective alternative ce pot fi aplicate la nivelul propriilor școli, cât 

pot acestea filtra politicile educaționale naționale prin propriul sistem de valori, cât de limitate sunt 

școlile în a-și fixa obiectivele. 

   Guvernele au puterea constituțională de a-și impune politicile însă caracteristica de succes 

a unui lider constă în capacitatea acestuia de a le  implementa adecvându-le la caracteristicile  

organizației pe care o conduce. 

Leadershipul educațional este un concept care presupune în primul rând existența unui 

proces de influență orientat spre obținerea unor rezultate. Acțiunile și motivația unor oameni sunt 

direcționate de alți oameni în vederea atingerii unor scopuri. Trebuie făcută distincția între 

influență si autoritate, caracteristică a puterii – managerului, în timp ce influența poate fi exercitată 

de oricine din școală. Este un proces intenționat, care vizează dirijarea acțiunilor celorlalți în 

vederea atingerii unor scopuri; poate fi exercitată de indivizi sau de grupuri, poate apărea din orice 

parte a școlii - inclusiv de la personalul asociat sau elevi, fiind independent de pozițiile formale de 

management. 

Leadershipul este tot mai des asociat cu idea de valori, întrucât liderii își fundamentează 

acțiunile pe valori personale si profesionale. Un leadership eficient presupune o viziune clar 

exprimată, însă există un risc major ca o viziune personală să aducă mai mult rău organizației decât 

bine. Un leader cu o viziune puternic implementată asupra organizației  poate manipula, poate 

aduce deservicii organizației o dată cu plecarea sa sau poate fi puternic subiectivă. De aceea se 

impune un echilibru clar între aceste două aspecte: viziunea liderului pentru instituție în raport cu 

caracterul centralizat al deciziilor legate de curriculum și obiective. 

Diferența dintre leadership și management educațional 

Plecând de la asocierea termenului de ″leadership″ cu schimbarea și a celui de 

″management″ cu menținerea, putem afirma că managementul presupune menținerea eficienței 
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activităților curente ale organizației, în timp ce leadershipul  reprezintă influențarea acțiunilor 

altora pentru a obține rezultatele dorite.  Ambele sunt la fel de importante în condițiile în care 

școlile doresc să fie eficiente și    să-și atingă obiectivele și de aceea putem idealiza funcționalitatea 

și eficiența unei organizații educaționale în care managerul să aibă abilități de lider. 

 

Bibliografie: 
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Leadership-ul este una din funcţiile managementului – funcţia de conducere. Un manager 

trebuie să fie şi lider, dar un lider nu e in mod obligatoriu manager. Managementul şi leadership-

ul ca parte componenta a sa sunt subiecte tratate foarte riguros in carţile de specialitate.  

În viaţa de zi cu zi ,însă, termenii “leadership” si “management” sunt consideraţi foarte 

diferiţi şi asemanători in acelaşi timp. Unele persoane văd aceşti termeni ca sinonime si ii folosesc 

frecvent inlocuindu-i in expresii şi fraze. Alte persoane ii considera extrem de opuşi; atat de 

extrem,  încăt ar putea argumenta ca nu poţi fi un bun manager şi un bun lider, in acelaşi timp. 

Totuşi, alte persoane se situează undeva la mijloc şi şi-au dat seama ca, deşi exista o diferenţă între 

leadership şi management, avand cunoştinţele necesare o persoană poate fi cu succes un bun 

manager şi un bun lider. 

Organizaţiile din zilele noastre au nevoie  atat de lideri cat si de manageri eficienti pentru 

a desfasura o operatiune de succes. In timp ce unele asemanari sunt evidente, pot fi gasite cateva 

diferente frapante (de exemplu, managementul este orientat catre indeplinirea taskurilor; 

leadershipul este adesea considerat inspirational si vizionar). 

Leadership 

            La o examinare rapida, leadershipul este un proces prin care o persoana influenteaza un 

grup de indivizi pentru a atinge un scop comun. Exista o varietate de definitii ale leadershipului 

insa fiecare au in componenta lor anumite elemente specifice care sunt esentiale pentru toate 

definitiile: 
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• Este un proces 

• Implica influenta 

• Este prezent in contextul unui grup (ai nevoie de cel putin 2 oameni). 

Management 

           Pentru cei mai multi, definitia managementului este vazut destul de diferit. Acest lucru nu 

inseamna ca o persoana nu poate detine pozitia de manager si lider simultan, dar managementul 

este considerat un termen separat de leadership. Definitia managementului este de a exercita 

directii executive, administrative si de supraveghere ale unui grup sau unei organizatii. 

           Leadershipul si managementul prezinta multe similitudini. Ambele implica influenta, lucrul 

cu oamenii si atingerea unui scop in mod eficient. Cu toate acestea, pot fi luate in considerare ca 

fiind foarte diferite. Leadership-ul poate fi considerat un concept vechi care a fost in jur de secole, 

in timp ce managementul este un concept dezvoltat in ultimii 100 de ani, in parte, datorita aparitia 

revolutiei industriale. 

           A fi manager presupune o buna gestionare a activitatile ce vor fi realizate  si stapanirea 

rutinei stabilite; a fi lider inseamna a te folosi de  mijloacele prin care sa influentezi alte persoane 

si a crea viziunea schimbarii. 

Abilitati esentiale in management 

            Pentru ca responsabilitatile managementului sunt, in general, orientate catre indeplinirea 

taskurilor, o modalitate importanta de a dezvolta un management eficient este de a identifica 

aptitudinile necesare. Aptitudinile sunt diferite de trasaturi sau caracteristici, acestea 

implica  capacitatea de a folosi cunostintele si competentele acumulate pentru a atinge un set de 

obiective. Managementul eficient depinde de trei seturi de abilitati personale: tehnice, umane si 

conceptuale. 

Management vs. Leadership 

Managementul produce ordine și coerență: 

1. Planificare și stabilire de bugete 

2. Stabilirea ordinii de zi 

3. Stabilirea orarelor 

4. Alocarea de resurse 

5. Organizarea personalului 

6. Furnizarea structurii necesare 
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7. Plasarea locurilor de muncă 

8. Stabilirea normelor și procedurilor 

9. Controlul și rezolvarea de probleme 

10. Stimularea dezvoltării 

11. Generarea de soluții creative 

12. Adoptarea de măsuri corective 

Leadership-ul produce schimbare și progres 

1. Stabilirea direcției 

2. Crearea unei viziuni 

3. Clarificarea imaginii de ansamblu 

4. Stabilirea strategiilor 

5. Alinierea oamenilor la viziune 

6. Comunicarea viziunii 

7. Amplifica angajamentul fata de viziune 

8. Construiește echipe și coaliții 

9. Motivează și inspiră 

10. Inspiră și transmite energie pozitivă 

11. Imputernicește oamenii 

Secolul XXI a debutat cu crearea unui spaţiu european, pentru învăţarea permanentă, care 

va duce până la urmă la armonizarea politicilor, structurilor şi instituţiilor educative. Dimensiunea 

europeană devine astfel operaţională prin politicile educaţionale, reflectate de legislaţie, finalităţi, 

valori şi competenţe, fiind totuşi un proces de restructurare şi înoire pe termen mai lung, 

contextualizat în realităţile învăţământului românesc.  

Competenţele secolului XXI , responsabilitate şi capacitate de adaptare, competenţe de 

comunicare, creativitatea şi curiozitatea intelectuală, gândirea critică şi gândirea sistemică, 

informaţii şi abilităţi media, capacităţi de colaborare şi perfecţionare, identificarea, formularea şi 

soluţionarea problemelor, auto-formare, responsabilitate socială 

(vezi:  www.21stcenturyskills.org) sunt mai  mult decât necesare.  

Într-o Europă a cunoaşterii accentul se pune pe formarea continuă a educatorului, iar 

competenţele cadrelor didactice, din această perspectivă devin un imperativ major, fiind jalonat de 

valorile acceptate de Consiliul Europei, prin diferite programe. 

http://www.21stcenturyskills.org/
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Toate acestea pentru ca parteneriatul profesor-elev, să devină o realitate. Rolul educatorului 

va deveni foarte important în democratizarea acestei relaţii, constând în crearea unui climat pozitiv, 

în care nota caracteristică este dată de cooperare-colaborare, astfel încât elevul din obiect al 

educaţiei devine subiect activ al acesteia. Învăţarea pe tot parcursul vieţii, devine foarte 

primordială în dinamica unei societăţi, iar cunoaşterea este principalul motor, competenţele cheie 

a căror prezenţă promovează dezideratul unui ridicat grad de ocupare, şi de împlinire la nivel 

personal. Astfel formarea adulţilor reprezintă una dintre cele mai importante dimensiuni ale 

politicilor europene în domeniu.  

Managementul educaţional, formarea, leadership-ul, sunt concepte mai mult ca oricând în 

actualitate, fiind vorba până la urmă de calitate, atât ca excelentă şi scop în sine, cât şi ca o 

răspundere faţă de nişte norme de bază, dar mai ales ale unor nevoi şi aşteptări.  

Rolul managerului este de a analiza permanent evoluţia cererii pe piaţa muncii, de a 

consulta permanent beneficiarii şi de a modifica strategiile conform situaţiilor existente şi viitoare. 

Cele 8 principii ale calităţii reprezintă o serie de descriptori de performantă pe baza carora se 

masoară performanţa la nivelul furnizorului de servicii educaţionale şi la nivelul sistemului. 

Deoarece metodele de recrutare a personalului sunt într-o continua dinamică în multe sectoare de 

activitate, din cauza apariţiei noilor tehnologii în comunicarea şi transmiterea de informaţii şi din 

cauza reformelor structurale, angajaţii de la toate nivelurile trebuie să dobândească cunoştiinţe, 

aptitudini, atitudini şi mentalităţi noi, ăntr-un ritm cât mai rapid. Astfel învatamantul şi formarea 

devine un mijloc de lărgire a cunoştiinţelor şi aptitudinilor, având ca scop satisfacerea nevoilor şi 

posibilitatilor de formare continuă a adulţilor. Cursanţii, până la urmă, vor trebui “să învaţe cum 

să înveţe” într-un mediu modern iar studiul individual, îi va încuraja să privească studiul ca pe un 

proces continuu.  
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Abilitatea de a conduce într-un mod eficient nu este un dat, un lider adevărat nu se naște 

cu toate cunoștințele și abilitățile necesare, ci le învață și le deprinde pe parcurs. Desi este posibil 

ca temperamentul să îi ofere baza unui bun management, numai studiul, situațiile diverse și dorința 

de a fi mai bun ca manager fac diferența dintre conducători. 

A fi un bun manager implică multă muncă, un plan de acțiuni care poate fi planificat, dar 

și care se modifică spontan în funcție de situațiile care intervin. Niciun om nu va fi un bun manager 

dacă va aștepta ca problemele și situațiile neplăcute să se rezolve de la sine și nu va lua atitudine.  

Însușiri  de personalitate necesare unui cadru didactic din perspectiva rolului de manager: 

Zece calități ale managerului: 

➢ -cooperant: mai presus de rangul de manager trebuie să fie inițiativa de a lucra împreună 

cu ceilalți în atingerea obiectivelor, un lider lucrează cu ceilalți și îi inspiră; 

➢ -empatic: liderul trebuie să fie capabil să se pună în locul altora când ia decizii care îi 

afectează pe ceilalți; 

➢ -diplomat: multe situații trebuie tratate cu tact, pentru că un manager este imaginea unei 

întregi instituții/ clase; 

➢ -asertiv: o persoană asertivă își recunoaște în mod ferm drepturile și are o atitudine 

deschisă în demersul ei, acceptă răspunsuri negative, dar menține respectul mutual, fiind 

deschisă la negociere; 

➢ -entuziasmat: un lider încântat de grupul pe care îl reprezintă aduce un suflu nou și o stare 

de bine generală; 

➢ -creativ: deși realist, liderul trebuie să dea dovadă de creativitate în decizii, să nu îi fie 

teamă să își asume responsabilitatea pentru anumite hotărâri în premieră; 

➢ -spiritul întreprinzător: liderul trebuie să fie un vizionar, dar și o persoană practică, care 

să folosească resursele chibzuit; 

➢ -informat: un lider trebuie sa fie în ton cu legislația, cu metodologiile, să aibă surse de 

informare și să ofere opinii specializate din domeniul său; 

➢ -bun organizator: resursele umane și financiare trebuie gestionate eficient; 
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➢ -bun evaluator: la finalul fiecărei zile și nu numai la finalul mandatului de director, un 

manager trebuie să pună în balanță efortul din ziua respectivă față de rezultatele obținute, 

pentru a afla cea mai eficientă strategie. 

Cercetările întreprinse în diverse organizații (economice, politice, militare, școlare, 

culturale) au condus la identificarea mai multor tipologii de stiluri de conducere, clasificate după 

diverse criterii. Cele mai consacrate și mai frecvent folosite în evaluarea stilurilor manageriale sunt:  

Stilurile de conducere după modul de folosire a autorității formale 

După modul de folosire a autorității formale (modul de exercitare a puterii de către 

manager) a devenit clasica clasificarea facuta de Kurt Lewin in anul 1939. Aceasta clasificare stă 

la baza întregii tipologii a stilurilor de conducere, unanim acceptată de specialiști; ea a fost 

diversificată și nuanțatăpe parcursul extinderii și aprofundării cercetării aspectelor referitoare la 

psiho-sociologia conducerii. 

Structura tipică a stilurilor manageriale în raport de exercitarea puterii de către conducători 

cuprinde cunoscutele trei tipuri de stiluri manageriale: autocratic (autoritar); democratic 

(participativ); liberal (permisiv sau"laissez-faire). 

a) Stilul autocratic (autoritar) pune accent pe dirijare și control ierarhic, disciplină riguroasă 

și răspunderea subalternilor. 

Trăsături favorabile acestui stil: rigiditate, centralizarea autorității, decizii unipersonale, 

concentrarea puterii, asumarea răspunderii, respingerea participării altora, capacitatea 

de corecție prin sancțiuni, îndrumare excesivă, manager laconic în explicații, critic aspru. 

b) Stilul democratic (participativ) se caracterizează prin descentralizarea autorității 

(puterii). 

Trăsături favorabile acestui stil: decizii unipersonale, dar rezultate din consultare, 

autoritate personală autentică, capacitate de colaborare, încurajarea exprimării propriei 

opinii, încredere în subordonati, aprecierea creativității și a inițiativei, nu 

se neglijează problemele subordonaților, atitudine flexibilă, constituirea unui climat de 

muncă agreabil, relații bazate pe tact si bunăvoință. 

c) Stilul liberal (permisiv sau "laissez-faire') este caracterizat prin lipsa intervenției managerului 

în organizarea și coordonarea grupului din subordine. 
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Trăsături favorabile acestui stil: angajare redusă la îndeplinirea obiectivelor, deplină 

libertate de decizie și acțiune a subalternilor, folosirea autorității foarte puțin, lăsarea 

subordonaților să se organizeze singuri. 

Concluziile: 

- Stilul autoritar asigură o productivitate înaltă, dar conducătorul trebuie să fie permanent prezent în cadrul 

grupului, întrucât rezultatele muncii scad apreciabil în lipsa acestuia.În grupurile asupra cărora se 

exercită un stil autoritar se constată o atmosferă de ostilitate între membrii grupului, mergând până la 

agresivitate; ostilitatea poate fi reprimata doar prin prezența managerului grupului. Se remarcă 

tendințe accentuate de obediență, de aprobare fără rezerve a acțiunilor și deciziilor șefului. Când apar 

deficiențe, reproșurile și sancțiunile abundă, fapt ce tensionează atmosfera și produce sciziuni în cadrul 

grupului. 

- Stilul democratic este mai popular, mai agreat și mai consecvent din punct de vedere al 

productivității. Grupurile aflate sub incidența stilului democratic se caracterizează prin relații bune între 

manager și subordonați cât și între membrii grupului. Existăsatisfacția muncii și dorința de a realiza 

obiectivele în condiții de calitate, predomină sentimentul comunitar, de apartenență la grup 

(sentimentul de „noi”), iar unitatea grupului este puternică. Deficiențele și dificultățile sunt depășite 

prin analize metodice, iar eficiența muncii grupului rămâne constantăchiar în lipsa managerului. 

- Stilul liberal s-a dovedit slab din toate punctele de vedere, generând ineficiență. Grupurile conduse 

prin stilul liberal sunt caracterizate prin dezordine, acțiuni la întâmplare, insubordonare și 

indisciplină, absența coordonării și controlului, dezorganizare și ineficiență. 
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LES  T.I.C.E.  EN CLASSE DU FLE 
 

Prof. Ramona Vana 

C.N.I “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

  Les '' Technologies de l' Information et de la Communication pour l' Enseignement'' 

( T.I.C.E.) font référence à l' ensemble des outils et logiciels informatiques et multimédia qui 

peuvent être intégrés dans un cours en salle de classe. La caractéristique commune de ces médias 

est leur utilisation combinée avec l' ordinateur. Les TICE permettent l' accès à une multitude de 

ressources : 

- Sites web présentant des documents didactisés; 

- Sites web commerciaux ou non; 

- Ressources vidéo : chaînes TV en ligne comme TV 5 Monde, sites d'hébergement vidéo 

comme YouTube ou Daily Motion; 

- Ressources audio : fichiers son authentiques et d'actualité grâce aux radios en ligne 

comme RFI, Canal Académie, France Culture, France Musique; 

            - Dictionnaires en ligne Mediadico, Liternaute, Lexilogos; 

- Journaux en ligne, documents iconographiques ( images, photos, webcams ); 

- Encyclopédies ( Wikipédia ), cartes ( Google map ), blogs. 

Les TICE sont aussi des moyens facilitateurs pour mettre en oeuvre la recommandation 

du CECRL ( Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues ) : démarche actionelle - 

donner du sens à l'apprentissage, transposée dans la pédagogie du projet, de la réalisation d'un 

produit final qui justifie les activités langagières et les compétences mise en oeuvre. 

Les TICE permettent aux apprenants de : 

- s' entraîner à la production écrite ou orale ( création de blogs ou de sites web sur une 

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

encyclopédies et outils de prononciation ); 

- s' entraîner à la compréhension orale ( grâce aux podcasts sur MP 3 et aux ressources 

audio - visuelles en ligne ); 

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

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

stratégies de compréhension de l' écrit : informations, images; 
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- produire d' exposés multimédia ( grâce à Word, Powerpoint, Movie Maker ) et la 

présentation devant la classe ou diffusion à un public plus large. 

Les TICE facilitent aussi une ouverture internationale, créant les conditions pour le 

développement d' une compétence plurilingue et interculturelle privilégiée par le CECRL : 

- envois des e-mails à son professeur, à des correspondants; 

- création de sites collaboratifs ( wikis ) avec un partenaire étranger; 

- utilisation de plateforme type e-Twinning dans le cadre d' un parteneriat; 

- participation à des chats vocaux ou non, forums. 

 Le manuel numérique c' est un manuel dématérialisé que l' on utilise avec un ordinateur. 

Il est vu sur l' écran ou projété en classe avec un vidéoprojecteur ou un TBI ( Tableau Blanc 

Interactif ). En plus des textes et des images que l' on trouve dans le manuel papier, le manuel 

numérique peut proposer des documents sonores, des animations ou des vidéos. 

 Le TBI - Tableau Blanc Interactif - est un dispositif qui permet de projeter l' écran de 

l' ordinateur et piloter ce dernier à partir du tableau à l' aide d' un stylet ou un doigt, selon les 

modèles. Bien utilisé, le TBI permet une classe plus interactive, plus ludique et moins coupée de 

la réalité du monde extérieur. 

Le français devient ainsi une langue '' branchée '', en prise avec la réalité du monde extérieur 

et l' apprenant, petit ou grand, ne se retrouve pas coupé des outils multimédia avec lesquels il a l' 

habitude de vivre tout au long de la journée, sa motivation s' en trouve ainsi décuplée. 
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ROLUL CALCULATORULUI ÎN VIAȚĂ ELEVULUI 
  

Prof. Înv. Primar Dogaru Nicuța Aura 

C.N.I. “Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări majore în 

ceea ce privește strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile de predare și de învățare, 

modificând radical rolul învățătorului.  

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci 

pentru a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-și îndeplinească mai bine funcția să 

didactică fundamentală.  

Prioritatea învățământului o constituie informatizarea, softul educațional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectivă predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidența presupusă de această prioritate.  

Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă.  

Prezentarea rolurilor și funcțiilor multiple care pot apărea în cadrul unui sistem informatic 

de instruire considerând elevul, profesorul și sistemul informatic.  

Elevii și profesorul pot avea mai multe roluri și/sau funcții simultane în cadrul unui sistem 

de instruire, funcții care nu sunt complet automatizate. Infrastructura sistemului de instruire poate, 

de asemenea, să indeplinesca sarcini multiple.  

Iată pe scurt care sunt posibilele funcții și roluri:  

-      elevul (că individ): participă la studiu (proces), este evaluat (e testat nivelul de cunoștințe 

asimilat de elev) (proces), rezultatele testelor și verificărilor sunt arhivate în baze de date dedicate 

(arhivare), este îndrumat prin intermediul sistemului (proces), interacționează cu informațiile din 

bibliotecă de cunoștințe (arhivare), primește informații (proces);  

-        alți elevi: colaborează că un grup de studiu (proces), participă cu diferite sarcini în grupul de 

studiu/proiect/laborator (proces);  

-        profesorul: interacționează cu elevul (pe parcursul desfășurării procesului de învățare) prin 

colaborare sau îndrumare, evaluează cunoștințele asimilate (proces), coordonează funcționarea 

operativă a sistemului informatic (proces), participă la realizarea bibliotecii de cunoștințe (stocarea 

datelor), contribuie la realizarea bazei de date care conține situația școlară a elevilor (stocarea 

datelor), livrează informații și lecții (proces).  
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  Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învățământ 

conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a 

educației.  

Instructorul proiectează o acțiune bazată pe patru operații concrete:  

-        definirea obiectivelor pedagogice pe bază competențelor profesionale;  

-        stabilirea conținutului didactic pe bază obiectivelor;  

-        aplicarea metodologiei didactice pentru îndeplinirea/realizarea obiectivelor;  

-        asigurarea evaluării formative a activității didactice/educative respective.  

Avantaje și limite ale utilizării calculatorului în procesul de învățământ  

Calculatorul este foarte util atât elevului cât și profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștințe și formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflată într-o 

permanență evoluție. Aceștia trebuie să fie pregatitti, orientați cu încredere spre schimbare, ei vor 

simți nevoia de a fi instruiți cât mai bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Eșecul în 

dezvoltarea capacității de a reacționa la schimbare poate atrage după șine pasivitatea și alienarea. 

Profesorul trăiește el însuși într-o societate în schimbare, și din fericire, în prima linie a schimbării, 

astfel încât va trebui șase adapteze, să se acomodeze, să se perfecționeze continuu.  

Utilizarea calculatorului are numeroase avantaje :  

 -Stimularea capacității de învățare inovatoare, adaptabilă la condiții de schimbare socială rapidă;  

-Consolidarea abilităților de investigare științifică;  

 -Conștientizarea faptului că noțiunile învățate își vor găsi ulterior utilitatea ;  

 -Creșterea randamentului însușirii coerente a cunoștințelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor ;  

 -Întărirea motivației elevilor în procesul de învățare ;  

 -Stimularea gândirii logice și a imaginației ;  

 -Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independența ;  

 -Instalarea climatului de autodepășire, competitivitate;  

 -Mobilizarea funcțiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului ;  

  -Dezvoltarea culturii vizuale;  

 -Formarea deprinderilor practice utile ;  
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 -Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea 

în funcție de secvența anterioară;  

 -Facilități de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afișare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele ;  

 -Asigură alegerea și folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicații ;  

 -Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul își găsește singur răspunsul pentru o problemă concretă ;  

 -Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educație permanență 

(educația de-a lungul întregii vieți);  

 -Determină o atitudine pozitivă a elevilor față de disciplină de învățământ la care este utilizat 

calculatorul și față de valorile morale, culturale și spirituale ale societății ;  

   -Ajută elevii cu deficiente să se integreze în societate și în procesul educațional .   

Utilizarea calculatorului și a internetului permit o înțelegere mai bună a materiei într-un 

timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor 

activități de învățare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi 

a unor softuri și materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. 

Aceștia învață să pună întrebări, să cerceteze și să discute probleme științifice care le pot afecta 

propria viață. Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze social.  

De asemenea elevii pot fi antrenați în realizarea unor Cd-uri, afișe, grafice, reviste, țeste, 

diferite programe și softuri educaționale, jocuri, pliante publicitare, dicționare on-line, activități 

educative interactive care să antreneze copiii de pe întreagă planetă.  

  Efectele asupra stării fizice:  

Utilizarea îndelungată a calculatorului constituie un important factor de risc pentru 

obezitate. Poate determină inițial disconfort/tensiune la nivelul mușchilor spatelui, pentru că 

ulterior să observăm diferite poziții vicioase ale coloanei vertebrale (scolioze, cifoze).  

Favorizează apariția tendinitelor, numite chiar nintendinite (după numele jocului 

Nintendo), caracterizate prin durere severă la nivelul tendonului extensorului degetului mare drept 

urmare a repetatelor apăsări pe butoane din timpul jocului. Este un factor trigger pentru crizele 

epileptice (epilepsia fotosenzitiva determinată de 'licaririle frecvente' sau imaginile rapide 

luminoase).  

Efectele asupra dezvoltării psiho-cognitive:  
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Utilizarea îndelungată a calculatorului poate determină tulburări emoționale: anxietate, 

iritabilitate, tolerantă scăzută la frustrare, până la depresie. Mulți adolescenți preferă să folosească 

computerul atunci când se simț abandonați de familie sau când stau mult timp singuri acasă, părinții 

fiind la servici sau sunt ocupați cu diverse probleme.  

Expunerea la numeroasele imagini ale tehnologiei electronice pot contribui la creșterea 

selectivă a scorului inteligenței nonverbale față de cei din secolul trecut.  

Un studiu arată că cei care au acces la un calculator au note mai bune la matematică și 

engleză decât cei care nu au. În alt studiu se arată că cei care participă la un program de utilizare a 

calculatorului după terminarea școlii au făcut mari progrese la citire, matematică, gramatică, au 

cunoștințe mai multe despre computer și au obținut rezultate mai bune la testele de la școală 

comparativ cu copii care nu au participat la acest program.  

Efectele asupra dezvoltării aptitudinilor sociale:  

Studiile longitudinale relevă cum sunt influențate trăsăturile de personalitate, dinamică 

familiei, modul de comunicare la copii și adolescenți. Utilizarea îndelungată a calculatorului duce 

la tulburări de comportament: retragere socială, introversie, agresivitate verbală sau fizică, 

comportament exploziv iritant atunci când i se cere să facă altceva.  

Pentru a dezvoltă competență socială necesară copii trebuie să interacționeze cu alții.-

evidențiat o creștere  numărului 'prietenilor electronici' la utilizatorii de calculator odată cu o 

diminuare  relațiilor de prietenie care  interacțiunea .  

Mai mult, unul din cinci copii cu vârste cuprinse între 8-18 ani au declarat că au computer 

în dormitor. Această duce la izolare și scade timpul pentru alte activități sociale, interferând cu 

dezvoltarea și menținerea prieteniilor, 60% din ei petrec timpul singuri la calculator. Componența 

socială a utilizării computerului este cel puțin la fel de importantă că lecțiile învățate cu ajutorul 

calculatorului. Faptul că folosesc internetul împreună cu colegii de clasă îi ajută pe copii să lege 

relații mult mai ușor. Studiile longitudinale relevă cum sunt influențate trăsăturile de personalitate, 

dinamică familiei, modul de comunicare la copii și adolescenți. Cercetările expunerii la jocurile 

violențe pe calculator sau video sugerează o creștere a comportamentului agresiv prin dezvoltarea 

gândirii și a senzațiilor agresive ,scăzând comportamentul presocial. Comunicarea prin intermediul 

calculatorului cu alții este una din cele mai dese. Adolescenții își fac noi prieteni prin intermediul 

internetului în mod frecvent. Cercetările arată că efectele asupra competenței sociale depind în 

parte de cât de dese sunt contactele cu familia și prietenii sau cu străini și noi cunoștințe.  
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Efectele utilizării calculatorului asupra perceperii realității:  

Lumea virtuală creață de computer (jocuri, internet) depărtează copii de cea reală. Prin 

intermediul jocurilor copilul interacționează cu personaje simulate și creaturi diferite și prin 

intermediul internetului adolescenții își asumă diverse identități în interacțiunea cu străinii. 

Acestea fac că limită real-virtual să nu mai fie clară la copii și adolescenți . În timp ce se joacă pe 

internet cu personajele favorite de desene animate, copiii învață să recunoască literele și, între 

timp, computerele devin o parte din viață lor. Ei văd site-uri cu povești interactive și lecții animate, 

prin intermediul cărora se împrietenesc cu literele, cu numerele sau cu sunetele. Sunt necesare mai 

multe cercetări care să arate impactul utilizării îndelungate a calculatorului asupra dezvoltării 

psiho-comportamentale la copii și adolescenți și a modului în care părinții trebuie să intervină 

astfel încât să nu se ajungă la consecințe negative.  

  

 

LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN EDUCAŢIE 
 

Prof. Țurcanu Raisa, grad didactic I 

Liceul Teoretic „George Căinescu” Psiholog școlar 

Țurcan Tatiana(Republica Moldova) 

 

Abstract. Leadership and Educational management implies a personality development 

which are able to cope with attempts and challenges that are not so simple. The time in which we 

live is very contradictory, the changes in siciety are often unexpected and even spectacular. It is 

very importand that study activities should be theoretic, profound and practic. Of practic order in 

the given case means activities and situations, where pupils and teachers will have the possibility 

to manifest and develop the leader,s skills. We must develop those managerial qualities which are 

required by our national economy and those with local orientation. We must teach pupils to be 

painstaking, correct and responsible. We need a well educated generation with a vast culture, to 

be fond of literature, music and sport. We also need fighters. We need fighters for fairness, for 

beautiful ideals who will be true patriots and protectors of the motherland. 

Mi-i dragă ţara mea; e-o dragoste ciudată 

Pe care mintea mea n-o poate-nvinge. 

Nici gloria plătită greu, cu sânge, 

Nici datinile sfinte de-altădată,  

Nici liniştea încrederii depline  

Nu pot avea vre-un farmec pentru mine 

Dar îmi sunt dragi- de ce? nu ştiu nici eu – 

Pădurile întinse care foşnesc mereu...... 

Şi-n seri de vară sunt în stare 

Până târziu să tot privesc 
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Cum joacă şi se veselesc  

Ţăranii la vre-o sărbătoare 

M. Lermontov. Patria 

 

Liderul este acea persoană care reuşeşte să scoată  

simplitatea din dezordine, armonia din dezbinare şi  

oportunitatea din dificultate. ( Albert Einstein) 

 

Suntem o ţară care cronologic a ajuns la vârsta tinereţii înfloritoare. Da, cu trecut lung, dar 

istoria recentă. Şi această istorie recentă e marcată atât de schimbări pozitive, cât şi de aspecte 

extrem de problematice. Fiind un popor mai degrabă furnică decât greiere, muncind din greu, 

rezultatele muncii noastre se mai întâmplă să pună întrebări. Dar vârsta e frumoasă şi dă speranţe. 

„Copilăria” cu poveştile ei cu daruri la toţi şi în mod egal ţine deja de trecut. Dar  „adolescenţa” 

cu plecările  de–acasă a dat multă bătaie de cap şi mai dă încă.  Vrând–nevrând vine în memorie 

noţiunea despre „generaţia pierdută” a lui  Ernest  Hemingway[4], doar că el vorbea despre cei 

care au luptat în războaie...  

Pe ceva şi pe cineva poporul nostru totuşi se menţine. Se merge la şcoală, se munceşte după 

absolvirea ei. Tot mai clar şi mai insistent se proliferează liderii oneşti, persoanele cumsecade care 

pot şi ştiu cum să se apropie de sufletele oamenelor şi poate, în sfârşit „ carul se va urni din loc”. 

Iar odată cu dispariţia iluziilor se vor întoarce speranţele şi visele frumoase, scopurile unice de 

realizat. Se va crede din nou în bunătate, omenie, onestitate. Se ştie că Eldorado ţine de imaginaţia 

bogată a marelui Voltaire şi că societăţi ideale nu există, totuşi speranţa că va fi mai bine în prezent 

are o bază mai realistică. În  educaţie încrederea în viitor se bazează pe dragostea de Patrie, de 

locul natal, de oamenii apropiaţi. A putea fi de folos acolo unde sunt rădăcinile a devenit o mare 

provocare. Şi presupune o cunoaştere profundă a situaţiei economice şi solicitărilor de piaţă  la 

nivel local. Elevii trebuie să cunoască ce activităţi pot îmbrăţişa la locul natal şi cum trebuie să fie 

pregătiţi pentru a reuşi. Învăţământul are nevoie de o legătură strânsă cu societatea în plan 

informativ. Desigur, este nevoie de cunoştinţe solide. Trăim într-o lume unde  incompetenţa e una 

din cele mai urâcioase trăsături, iar în societăţile vulnerabile e o adevărată pacoste. Pregătirea 

foarte serioasă a tuturor care activează ori învaţă e o condiţie indiscutabilă. În prezent această 

pregătire serioasă se referă şi la cunoaşterea tehnologiilor informaţionale. Profilul liderilor, a 

managerilor actuali este incomplet fără abilitatea de a lucra cu computerul. Inteligenţa artificială a 
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pătruns în vieţile noastre şi s-a stabilit acolo ferm. Această cerinţă s-ar referi în special la 

persoanele de o vârstă mai înaintată care n-au avut posibilitatea de a studia informatica pe vremuri. 

         Leadership-ul şi managmentul educaţional presupune o dezvoltare a personalităţii capabile 

să facă faţă încercărilor şi provocărilor deloc simple. Timpul în care trăim este foarte 

contradictoriu, schimbările în societate deseori sunt neaşteptate şi chiar spectaculoase. Este foarte 

important ca activităţile de studiu să fie atât de ordin teoretic, profunde, de a şti cum se învaţă, cât 

şi de ordin practic. De ordin practic în cazul dat înseamnă activităţi şi situaţii, unde fie că cei care 

muncesc, fie că cei care studiază să aibă posibilitatea de a-şi manifesta şi dezvolta calităţile de 

lider. „Leadership-ul nu se întâmplă pur şi simplu. – spunea Rudolf Giuliani. Se învaţă, se predă 

şi se dezvoltă. Aceia care m-au influienţat ... au contribuit cu toţii, arătându-mi lucruri valoroase 

şi astfel mi-am format propria mea filozofie de viaţă.”[1]  Anume în şcoală se văd viitorii 

manageri, conducători de întreprinderi etc. Dar pregătirea lor trebuie să includă o bază ştiinţifică 

durabila şi contemporană cu sistemul de valori general-umane şi specificul naţional. Trebuie 

dezvoltate acele calităţi manageriale care sunt solicitate de economia noastră naţională şi acele cu 

orientare locală.  

Sistemul nostru educaţional are nevoie de o idee naţională capabilă să unescă polurile opuse ale 

societăţii moldoveneşti. Noi aven nevoie de un popor activ, energic, căruia să-i pese de tot ce se 

întâmplă în jur. Genialul Dante dispreţuia pe cei indiferenţi: „De ei pe lume nimănui nu-i pasă: 

nici milă n-au și nici dreptate scut;”.[6]  După autorii  cărţii Provocările Lidership-ului de Kauzes 

şi Posner „ Leadership-ul este o artă de mobilizare a altora, care doresc să lupte pentru aspiraţiile 

împărtăşite”[2] . 

    Se va ivi oare de undeva  un Danco ( ori poate mai mulţi) care să poarte lumea nostră spre 

lumină cu inima sa înflăcărată? [3] Elevii trebuie învăţaţi  şi să lupte! Să lupte pentru a şti. Pentru 

cunoştinţe temeinice şi necesare.  

  Să-i învăţăm să fie silitori, corecţi şi responsabili. Dar şi să respecte părinţii, vecinii, să 

păstreze curăţenia oriunde nu s-ar afla, să cedeze locul în transportul public celor în etate, să se 

ajute reciproc, să spună când o cere situaţia mulţumesc, poftim, vă rog... avem nevoie de o 

generaţie bine educată, cu o cultură vastă, pasionaţi de literatură, muzică, sport etc. Dar şi de 

luptători. De luptători pentru dreptate, pentru idealuri frumoase, adevăraţi patrioţi şi apărători ai 

Patriei.   

Din albul pur să adunaţi onoarea, 
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Din roşu-aprins un spirit palpitant, 

Cu tot albastru să cuprindeţi zarea, 

Cu galbenul să faceţi un pământ bogat.  

Un curcubeu vă fie viaţa, 

Un cântec de vioară, 

Un glas de ciocârlie dimineaţa 

Cu dor de ţară. 

Nu rătăciţi prin spini  

ce –aveţi mai scump!  

Speranţa şi dragostea păstraţi-o 

cu bunătatea holdelor de grâne 

şi ca izvorul ce aduce viaţă.   (T. Ţurcan)  
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ROLUL LEADERSHIPULUI ÎN SCHIMBAREA MANAGEMENTULUI 

UNITĂȚII ȘCOLARE ÎN EPOCA MODERNIZĂRII EDUCAȚIONALE   
 

Prof. Victoria DUDA,   

 Director adjunct, Liceul Teoretic „George Călinescu”, 

Municipiul Chișinău, Republica Moldova 

 

„Dimensiunea de „leadership” a devenit indispensabilă pentru manager”.  

Françoise Gri 

   

         În condițiile necesității creșterii eficienței instituțiilor (economice, financiare, 

educaționale, culturale etc.) problema conducerii lor a devenit tot mai studiată, declanșând în jurul 

ei un interes special. Acestă problemă a fost și este privită atât în ceea ce privește cele mai bune 

teorii, modele, abordări, măsuri și decizii referitoare la bunul mers al instituției și la 

prosperitatea/dezvoltarea ei, cât și în ceea ce privește cele mai capabile, cele mai potrivite, 

performante  persoane care ar putea ocupa postul de conducere, organizare, îndrumare și control. 

  Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învățământul general acoperă 

dimensiunile fundamentale ale managementului și  leadershipului educațional, axat pe asigurarea 

dezvoltării continue a unității de învățământ.     

  Documentul conține două părți distincte:  

• Profilul managerului; 

• Sistemul de standarde, structurat pe domeniile prioritare ale sistemului educațional din Republica 

Moldova. 

  Valorile profesionale și angajamentul personal constituie concomitent o condiție și o 

consecință a aplicării standardelor profesionale ale cadrelor manageriale din învățământul general. 

Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învățământul general sunt fundamentate 

axiologic și pot fi aplicate doar prin respectarea: 

• Valorilor profesionale, ceea ce înseamnă: 

- echitate socială; 

- integritate; 

- încredere și respect. 

• Angajamentul personal, ceea ce înseamnă: 
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- aranjarea, în toate aspectele legate de practica profesională, inclusiv în dezvoltarea 

personală și profesională pe parcursul întregii vieți; 

- implicarea proactivă în practici colaborative cu membrii comunității educaționale; 

- asumarea responsabilității pentru deciziile adoptate individual și colectiv, pentru 

aplicarea deciziilor și pentru consecințe. 

Valorile profesionale și angajamentul personal vor ghida activitatea de zi cu zi de management și 

leadership. 

• Cunoștințe, atitudini și abilități 

  Managerul instituției educaționale este personalitatea care poate conduce către performanță 

sporită o instituție de învățământ. El trebuie să posede atât competențe profesionale, cât și calități 

morale, să dețină și să aplice un sistem de cunoștințe din știința conducerii, să fie capabil să 

utilizeze o serie de tehnici și metode care să confere procesului de învățământ consistență, 

dinamism și eficiență. Pentru aceasta nu este suficientă experiența de viață. Este necesar atât un 

proces de instruire în arta managementului școlar și educațional, cât și calități și valori distinctive 

ale unei persoane care își asumă funcția de manager. 

Fiecare  manager, în funcție de poziția pe care o are în ierarhia învățământului, îndeplinește 

anumite atribuții, care delimitează sfera de competențe, de autoritate în instituția educațională 

respectivă.                    

  Astfel, managerul școlar: 

• Gestionează/ monitorizează transformarea personală și profesională și reflecția sistematică 

asupra propriei experiențe în practica managerială; 

• Promovează prin exemplul personal integritatea, valorile morale și profesionalismul, 

demonstrând respect pentru fiecare persoană. 

  Atingerea unor standarde înalte în planul performanţelor activităţii manageriale presupune, 

de fapt, iniţierea şi stimularea unor acţiuni pentru eficientizarea activităţii şi pentru dezvoltarea 

unor soluţii integrate, care să valorifice în comun competenţele profesionale şi cele social-morale, 

care semnifică, în esenţă, capacitatea cadrului managerial de a fi mentor pentru adulţi. Condiţiile 

preliminare ale unui demers de acest tip au în vedere dezvoltarea şi parcurgerea unui traseu de 

formare si dezvoltare managerială, în baza căruia să se acumuleze o serie de competenţe care să-i 
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permită atingerea standardelor profesionale prin îndeplinirea în condiţii optime a actului 

managerial [2].  

  Potrivit site-ului ro.wikipedia.org, „management” [mændʒmənt] (din lat. manum agere „a 

conduce cu mâna”) - arta de a înfăptui ceva împreună cu alţi oameni (conform definiţiei date de 

Mary Follet).  

  Temenul leadership este relativ nou intrat în uzul limbii române. Specialiştii l-au explicat 

astfel :  

1. „Leadership-ul înseamnă viziune, încurajare, entuziasm, dragoste, energie, pasiune, obsesie, 

consecvenţă, utilizarea simbolurilor, a fi atent la priorităţile altora, dramă adevărată (cauzată şi de 

management), crearea eroilor la toate nivelurile, instruire, plimbări eficiente prin organizaţie şi 

încă o grămadă de alte lucruri” [3]. 

2. „Considerăm leadership-ul ca pe o activitate prin care se influenţează comportamentul, 

credinţele şi sentimentele membrilor grupului într-o direcţie intenţionată” [4].  

3. „Un leader provoacă angajaţii să treacă de nivelul de bază de eficienţă şi să încerce să atingă 

potenţialul lor maxim; se străduiesc să obţină ceea ce este mai bun de la angajaţi. Un leader este 

cel care recunoaşte realizările, succesele şi recompensează persoanele în cauză cum se cuvine. Una 

dintre cele mai importante trăsături ale leaderului este că tratează greşelile ca experienţe de 

învăţare” [1].  

  Termenul „leadership”este polisemantic şi nu poate fi tradus în limba română printr-un 

singur cuvânt care să exprime adevăratele lui semnificaţii. Dicţionarele româneşti îl traduc prin:  

a) conducere, comandă, şefie, comandament;  

b) direcţie, conducere; conduită;  

c) conducere.  

  Preocupări recente legate de studierea leadershipului și managementului au ajuns la 

concluzia potrivit căreia  conducătorul modern/actual „nu este un lider de autoritate și de putere 

sau bazat uneori pe o carismă abuzivă, ci un „lider de inimă”, care respectă mai mult oamenii și 

demnitatea lor, emoțiile acestora, chiar și pe cele iraționale; el ameliorează situațiile, îi face pe 

ceilalți „să crească” și să se dezvolte, egoul lui nu domină, ci e pus în serviciul unei cauze” [5].   

         Departe de a avea pretenţia de a cuprinde toate explicaţiile celor doi termeni amintiţi, vom 

încerca o scurtă prezentare a mecanismelor prin care se acţionează, la nivelul sistemului 

educaţional. Managementul educaţional are în vedere realizarea obiectivelor strategice şi 
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operaţionale ale instituţiei şcolare, îndeplinirea misiunii şcolii, expresie a viziunii, ethosului şi 

culturii organizaţionale. Accentul activităţii manageriale se pune pe conducerea şi coordonarea 

oamenilor, pe dirijarea potenţialului acestora. Relaţionarea eficientă a managerului şcolar în 

mediul educaţional sau în afara acestuia este garantată de dezvoltarea şi capacitatea de a folosi 

următoarele categorii de competenţe:  

1. competenţe de comunicare şi relaţionare;  

2. competenţe psiho-sociale;  

3. competenţe de utilizare a tehnologiilor informaţionale;  

4. competenţe de conducere / coordonare şi organizare;  

5. competenţele de evaluare;  

6. competenţele de gestionare şi administrare a resurselor;  

7. competenţe care vizează dezvoltarea instituţională;  

8. competenţele care vizează self-managementul.  

         Leadershipul este o artă și totodată o știință. Există leaderi ce ajung în funcții de conducere 

și nu reușesc să aibă rezultate din cauza lipsei cunoștințelor și a uneltelor de manangement. Pe de 

altă parte, un manager ce nu are calități de leader va avea întotdeauna probleme cu motivarea și 

alcătuirea unei echipe care să lucreze bine împreună. De aceea, pentru a putea conduce cu succes 

o echipă și a duce la bun sfârșit un proiect, ai nevoie de ambele însușiri, trebuie să devii un leader 

ce dispune de cunoștințe de management.   

  Orice leader trebuie să posede următoarele calități și aptitudini: 

1. Viziunea. Leaderul posedă o claritate impecabilă. 

Trebuie să poți vedea rezultatul final și să-l planifici în cel mai mic detaliu, viziunea comună 

trebuie să o transmiți întregii echipe. 

2. Competenta. Leaderul este primul care îmbrațișează schimbările. 

Ca leader trebuie să faci un angajament față de tine prin care să-ți dorești să te dezvolți în 

permanență.  Un leader conduce prin propriul exemplu, daca tu nu te dezvolți, nici adepții tăi nu 

vor fi încurajați să o facă.   

3. Identifică constrângerile. Leaderul caută soluții la probleme ignorate de alții. 

În manangement constrângerile acestea au primit denumirea de bottleneck. Bottleneck este un 

proces din cadrul unui proiect ce limitează toate celelalte procese. Gandește-te la constrângerea 

care te limitează cel mai mult și la efectul pe care l-ar avea dacă ai reuși să o elimini. Apoi fă-ți un 
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plan și concentrează-ți eforturile pentru a elimina problema. 

4. Creativitatea. Leaderul este inovator și își încurajează echipa să fie asemenea. Creativitatea și 

inteligența se pot dezvolta prin exerciții. Nu te lăsa păcălit de ideea falsă că unii oameni se nasc 

mai creativi, iar tu dacă nu ești creativ nici nu poți să devii.  

5. Concentrarea. Leaderul știe să se concentreze asupra celui mai important lucru. 

Ca leader trebuie să știi în permanență care este lucrul cel mai important pe care îl ai de făcut și să 

te concentrezi strict asupra lui.  Prioritizează punându-ți contant întrebarea, "Care este activitatea 

cea mai importantă pe care o pot face în acest moment?". Asupra ei trebuie să te concentrezi.    

6. Curajul. Leaderul se informează, analizează, planifică și acționează în ciuda fricii. 

Tuturor ne este frică, însă un leader învață să acționeze în pofida fricii. Fă-ți obiceiul de a face 

lucrurile de care-ți este frică. Îți vei extinde zona de confort și vei progresa ca  om. 

7. Integritatea. Leaderul este cinstit și are un caracter puternic. 

Pentru un leader, integritatea este cea mai importantă calitate. Prin integritate câștigi încrederea și 

stima celor din jur. Fă întotdeauna ce simți că este cinstit și corect.  Când cineva din echipa ta are 

rezultate slabe, nu te apuca să dai vina pe el. Nu te gândi că e incompetent sau leneș. Majoritatea 

vor să facă treaba bună. Concentrează-te pe găsirea unei soluții și ajută-l.   

8. Crearea echipei. Rezultatele leaderului depind 100% de echipa sa. 

Leaderul trebuie să știe să-și formeze echipa.  Ca leader trebuie să fii foarte activ și să interacționezi 

cu echipa constant. Scopul tău este să creezi un mediu în care toți să se simtă bine lucrând 

împreuna, să se simtă respectați și să fie mândri că fac parte din echipă. 

         Percepția leadershipului este schimbătoare. Leadershipul educațional este o lungă 

călătorie care solicită răbdare, răbdare și toleranță. Contribuția cea mai semnificativă pe termen 

lung este un lider - manager care protejează și dezvoltă oameni, instituții și organizații.         
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UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMATIEI ȘI COMUNICAȚIILOR 

PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI 
 

   Prof. Violeta Marilena Grecea 

   Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” 

   Râmnicu Vâlcea 

 

 

Managementul activităţilor extracurriculare – Exemplu de bună practică 

Propun ca exemplu un proiect eTwinning desfășurat în parteneriat cu școala Gymnasium 

Eltville, Eltville am Rhein, Germany. 

 

Title: European Passport of  friendship 

Detailes: 

 The project aims to offer solutions to make and to keep a virtual friendship. Starting from 

a  computer-based cooperation the pupils learn about the customs and everyday lives of students 

in another part of Europe. They exchange informations about their schools, timetables, subjects, 

about their hobbies and families, about their country and the area where they live and so on.  

 The project encourage students to use computers in a productive and creative way. 

Age of students: 

12 - 16  

Number of students (altogether): 

30-50  

Subject areas: 

Art, Citizenship, Ethics, Foreign Languages, Geography, Informatics / ICT  

Tools used: 

Chat, Forum, Other software (Powerpoint,video, pictures and drawings), Virtual learning 

environment (communities, virtual classes, ...), Web publishing, e-mail  

Aims: 

- To encourage pupils to overcome barriers related to their native language, original 

country, their religion, prejudices etc.  

javascript:navTo('dt.prof_institution',31619);
javascript:navTo('dt.prof_institution',31619);
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- To discover the diversity of European nations, cultures, ways of living and overcome 

their prejudices and increase tolerance.  

- To encourage pupils to express themselves and to express their feelings, their creativity.  

- To encourage pupils to listen and to get to know each other and become friends  

- Discover the value of friendship  

- Discover the necessary means to keep alive a virtual friendship  

- To develop our pupils’ abilities to communicate in a foreign language, share 

information and connect virtually.  

- To enhance our pupils’ ICT skills  

- Develop skills on New Technologies by discovering the possibilities of the web (by 

using the TwinSpace);   

Work process: 

- make a short personal presentation (every student) in word, without photos  

- loading photos in twinspace without names. The partner group will try to guess the 

name of each student starting from their personal presentation. Teachers will split the 

students into pairs. 

- make a short presentation of the two schools (one presentation from each partner 

school.), the timetables and the subjects (another presentation). Loading the presentation 

and discuss them.  

- make a short presentation of the towns where the schools are situated: Ramnicu Valcea-

Romania and Wiesbaden - Germany. (Romanian students will make a short presentation 

of Wiesbaden, and German students will make a Power Point presentation of Ramnicu 

Valcea, using the information they can find on the Internet. After the exchange of the 

presentations, the others will make the changes which are necessary. (I think this activity 

will arouse the curiosity of our students and will remove the routine.) 

 - make presentations with the title “Twelve things you should know about my 

country” , “Five prejudices about the Romania and Romanians / Germany and 

Germans”. (Posting these files on the TwinSpace. Reading and discussing the files) 

 - My family  

- My hobbies  

- Make a short questionnaire for the partner class  
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- Youth’s clothing – taking photos of their school colleagues and discuss about fashion. 

Posting these files on the twinspace and make comments on them.   

- Traditions  (Easter in my family) 

- Five rules for a virtual friendship. (Work together to produce a  PowerPoint presentation 

with these conclusions). Netiquette and Internet Safety 

- Make a virtual gift for the partner 

Expected results: 

Keeping a ever lasting friendship between our students. 

Creating a public Twinspace and a guide with the title "Rules for a virtual friendship"  

 

                    LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN EDUCAȚIE 
 

 Prof. Alina Mihăilescu 

C.N.I. Matei Basarab Rm.Vâlcea 

 

Leadership-ul este una din funcţiile managementului – funcţia de conducere. Un manager 

trebuie să fie şi lider, dar un lider nu e în mod obligatoriu manager. Managementul şi leadership-

ul ca parte componentă a sa sunt subiecte tratate foarte riguros în lucrările de specialitate.  

În viaţa de zi cu zi, însă, termenii “leadership” și “management” sunt consideraţi foarte 

diferiţi şi asemănători în acelaşi timp. Unele persoane văd aceşti termeni ca sinonime și îi folosesc 

frecvent înlocuindu-i în expresii şi fraze. Alte persoane îi consideră opuşi,  încât ar putea 

argumenta că nu poţi fi un bun manager şi un bun lider, în acelaşi timp. Totuşi, alții şi-au dat seama 

că, deşi există o diferenţă între leadership şi management, având cunoştinţele necesare o persoană 

poate fi cu succes un bun manager şi un bun lider. 

           Leadershipul și managementul prezintă însă multe similitudini. Ambele implică influență, 

lucrul cu oamenii și atingerea unui scop în mod eficient. Cu toate acestea, pot fi luate în considerare 

ca fiind foarte diferite.  Astfel, a fi manager presupune o bună gestionare a activităților ce vor fi 

realizate  și stăpânirea rutinei stabilite; a fi lider înseamnă a folosi de  mijloacele prin care pot fi 

influențate alte persoane și a crea viziunea schimbării. 

Managementul educațional  este știința și arta de a pregăti resursele umane, de a forma 

personalități potrivit unor finalități solicitate de societate și acceptate de individ. De asemenea, 

presupune o abordare interdisciplinară, care studiază evenimentele ce intervin în decizia 
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organizării unei activitati pedagogice determinate și în gestiunea programelor educative. 

Conducerea managerială implică și accente pe idei, pe abordare sistematică, pe schimbare, pe 

strategie pe inovare.  

 Leadershipul educațional reprezintă o metodologie de abordare globală, optimă, strategică 

a activității de educație, ansamblul de principii și funcții, de norme și metode de conducere care 

asigură realizarea obiectivelor sistemului educativ (în ansamblu sau la nivelul elementelor 

componente).  Are obiective clare și ierarhizate, principii de eficiență și calitate, funcții specifice, 

elemente strategice, afirmarea creativității în soluționarea situațiilor, abordare interdisciplinară și 

sistematică, cercetări fundamentale.  De asemenea, implică stăpânirea teoriei, metodologiei, a 

principiilor, o anumită mentalitate, o manieră proprie, o artă de dirijare, antrenare a resurselor, este 

o disciplină, necesară pentru a fi eficienți și productivi în relațiile educaționale, în stimularea 

transformării la nivelul personalităților, atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice.  

  “Un leader este o persoană care are abilitatea de a-i face pe alții să facă așa cum vrea el și 

să le și placă” 

- Harry Truman 

„A şti să faci bine o treabă este împlinirea muncii. A arăta altora cum să facă o treabă este 

împlinirea profesorului. A te asigura că munca este făcută bine de alţii este împlinirea managerului. 

A-i inspira pe alţii să facă o treabă mai bună este împlinirea leaderului.” 

  În lucrările de specialitate, managerul este prezentat ca fiind o persoană cu următoarele 

atribuții: 

•  activează în interiorul companiei; 

•  are o autoritate formală; 

•  obține rezultate pe termen scurt şi mediu; 

•  are subordonaţi; 

• „administrează“ compania; 

•  impune proceduri, control, regulamente. 

Un leader, însă, 

•  activează în exteriorul companiei; 

•  are o autoritate informală; 

•  setează rezultate pe termen lung; 

•  are adepţi; 
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•  stabileşte misiunea companiei; 

•  pune accent pe inspiraţie, indică direcţia de urmat.  

Cea mai importantă diferenţă dintre un manager şi un leader este una de perspectivă.  În 

viziunea mea, pentru un lider pe primul loc este resursa umană, ceea ce este esențial, el știe cum 

să-i capaciteze pe ceilalți să lucreze eficient. 

. 

 

TEHNOLOGII DE INFORMARE ȘI COMUNICARE ÎN EDUCAȚIE  
 

Prof. POPESCU CORINA 

Colegiul Economic, Rm. Vâlcea 

 

Noua eră digitală determină un nou tip de abordare a fenomenului educaţional prin 

intermediul noilor tehnologii de comunicare și informare. Acestea ocupă un loc tot mai important 

în societate, ele propunând noi posibilități de utilizare, atât în activitățile de ordin administrativ, 

cât mai ales în procesul educațional propriu-zis.  

Accesul imediat și nelimitat la informații este un avantaj evident al noilor tehnologii și în 

special al internetului, care permite oricărui cadru didactic să stabilească ușor contacte în scopul 

schimbului de idei și informații cu caracter pedagogic și cultural, cooperării și derulării unor 

proiecte educative. 

 Dintre mijloacele de comunicare oferite de internet, putem aminti grupurile de discuții, 

videoconferințele, corespondența electronică, ele permițând ieșirea din cadrul tradițional al sălii 

de clasă și deschiderea spre lume. Este o deschidere virtuală care permite conectarea la valorile 

culturii universale și o mai bună înțelegere a diversităților culturale. 

Atracția exercitată de noile tehnologii asupra elevilor de toate vârstele poate fi exploatată 

astfel încât să-i motiveze să învețe mai mult și mai eficient. Comunicarea simultană cu interlocutori 

reali îi stimulează pe tineri să lege prietenii și să întrețină o corespondență, ceea ce poate contribui 

la maturizarea lor, cu condiția supravegherii îndeaproape de profesor. Corectorii informatici pot 

sprijini munca elevului, dar rolul de referință al profesorului ramâne de neînlocuit pentru obținerea 

unui act educativ. Pentru o utilizare eficientă a noilor tehnologii în activitatea didactică, este 

important să se țină cont de limitele echipamentului informatic și este recomandat ca elevii să fie 

ghidați de către profesori în activitățile de redactare și de căutare a informației pe internet, pentru 
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ca acestea să contribuie cu adevărat la dezvoltarea unei gândiri personale și critice, precum și a 

unor abilități de management al informației și învățării. 

Noile tehnologii de comunicare și informare permit varierea activităților și a suporturilor 

folosite, ceea ce aduce o motivație suplimentară în activitatea didactică. Echipamentul informatic 

permite crearea, simularea, consultarea și evaluarea cunostințelor și are un aspectic ludic atât de 

apreciat de către elevi. Cadrele didactice care pot folosi eficient noile tehnologii apreciază 

reducerea timpului necesar pregătirii lecțiilor și posibilitatea centrării pe nevoile elevului. Acesta, 

la rândul său, poate învăța în ritmul său și poate reveni asupra noțiunilor care nu au fost corect 

asimilate.  

Învăţarea cu caracter interactiv prezintă avantaje evidente în comparaţie cu modalităţile 

clasice educaţionale. Un avantaj îl reprezintă accesibilitatea facilă multidomenială şi multisarcină, 

ceea ce conduce la o utilizare eficientă a informaţiei, atât în plan longitudinal, cât şi transversal, 

prin utilizarea de baze de date, motoare de căutare, site-uri şi portaluri specializate. Utilizarea 

interactivă de tip multisarcină prezintă avantajul învăţării diversificate, în acelaşi timp prin 

utilizarea mai multor sarcini specializate, de exemplu redactare şi căutare în baze de date 

specializate. 

 Învăţământul bazat pe noile tehnologii de comunicare și informare construieşte un model 

educaţional potrivit cu nevoile tinerii generaţii şi oferă o alternativă la educaţia tradiţională. 

Analiza aprofundată a problematicilor generate de noile tehnologii, utilizate în domeniul educaţiei 

ne conduce la concluzia că utilizatorul online are o marjă de manevră mult mai diversificată atunci 

când accesează astfel de sisteme. În comparaţie cu sistemul de educaţie de tip tradiţional, noile 

tehnologii prezintă două caracteristici fundamentale. În primul rând, interactivitate. Utilizatorul 

accesează simultan mai multe componente online, ceea ce conferă oportunităţi diverse în acest 

mediu. În al doilea rând, ubicuitate. În termeni simplificaţi, acest concept se reduce la ideea de 

comunicare nelimitată în sistemul digital. Putem concluziona că nu există o relaţie de opozabilitate 

între sistemul de educaţie tradiţională şi cel de tip contemporan. Cele două sisteme se completează 

reciproc în avantajul general şi specializat, conferind o dinamică  în sistemele de formare şi 

educaţie postmodernă.  

Putem concluziona că noile tehnologii de comunicare și informare reprezintă cea mai 

importantă provocare a momentului în planul formării instructiv - educative, impactul generat 

devine un vârf de lance al progresului înregistrat în toate domeniile vieţii sociale. Sistemele de 
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educaţie contemporană dezvoltă sarcina unei formări continue a omului. Dezvoltarea 

competenţelor specializate este o problemă de actualitate, curricula educaţională direcţionează 

procesul de instrucţie şi educaţie în realizarea unei formări de calitate, proprie unei societăţi cu 

caracter informaţional. Generația digitală vine cu metode noi de colaborare în era tehnologiei și 

sub presiunea timpului. Spațiul geografic nu mai este o barieră iar munca în echipă devine mai 

flexibilă. Astfel, generația digitală optează pentru un program flexibil atât la școală cât și la muncă 

iar tehnologia permite acest lucru. 
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SIGURANȚA PE INTERNET 
 

Profesor  pentru Învățământul  Primar Drumeși Adriana Elena 

Liceul George Țărnea Băbeni 

 

Calculatorul, prieten sau dușman?  Aceasta este întrebarea pe care ne-o punem din ce în ce 

mai des, atât ca părinți, dar și în calitate de cadre didactice. Începând de la vârste fragede, copiii “ 

beneficiază” de prezența  în viața lor, a unei tablete, telefon, laptop sau alt instrument ce oferă o 

preocupare copiilor și liniște părinților.  

Copiii sunt foarte vulnerabili. Ei  au capacitate redusă de discernământ  între bine și rău,  

au grad scăzut la frustrare și orice moment sau situație neplăcută pe care o trăiesc în mediul online 

are un efect negativ asupra stării lor emoționale și confortului psihologic. Astfel, vorbind despre 

școală și Internet, suntem nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ trebuie să ghideze copiii 

pentru a face față fluxului de informații, provocărilor Internetului și riscurilor la care sunt supuși, 

fiind utilizatori ai site-urilor sau portalurilor informaționale, rețelelor de socializare și chat-urilor, 

resurselor cu filme, secvențe video sau jocuri. Iată de ce ajungem să vorbim despre Inteligența 
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Online, pe care orice copil trebuie să o dezvolte, în special cu ajutorul și susținerea părinților,  

educatorilor și profesorilor. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ 

le au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin 

un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să 

corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt 

utilitatea lecțiilor în care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. 

Recunoaștem faptul că pentru mulți profesori a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea 

resurselor digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o 

adevărată provocare. Și chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât profesorii în cea ce numim 

noi tehnologii informaționale și de comunicare, Internet, mediul online, pentru ei provocarea 

confruntării cu un asemenea volum de informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare.  

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, computerul sau 

telefonul mobil. Căutând un filmuleț sau o informație, copilul poate accesa ușor un conținut ilegal 

sau dăunător. Comunicând în chat sau pe rețele de socializare cu alți utilizatori online, copilul 

poate face cunoștință cu persoane răuvoitoare, hărțuitori sau abuzatori. Nu există un hotar bine 

determinat între aici se poate și aici nu se poate de făcut click. De aceea este foarte important ca 

în școală orice elev să fie informat despre cum click-ul îl poate aduce în situații foarte neplăcute 

sau chiar periculoase. 

Sunt binevenite lecțiile tematice despre siguranța online care au scopul principal de a ajuta 

elevii să identifice anumite riscuri, să gestioneze situații neplăcute și să ceară ajutor de la persoane 

care i-ar putea ajuta fără a-i judeca sau învinovăți, inclusiv și în persoana profesorilor. Tema 

fenomenelor riscante în mediul online nu trebuie să fie una tabu. Elevii trebuie învățați că pentru 

anumite lucruri care se întâmplă în mediul online există termeni speciali și precum în viața reală 

violența, furtul sau alte crime sunt comise de răufăcători, care într-un final sunt pedepsite legal, în 

mediul virtual se întâmplă la fel situații în care cineva le-ar putea provoca durere și suferință. 

Procesul de educare a unei generații deștepte și sigure online trebuie început încă din 

clasele primare. Fluxul de informații din Internet trebuie să vină paralel cu metodele sigure de 

explorare a lui. Astfel, precum copilul a învățat de mic că nu se joacă cu chibriturile, tot așa elevul 

învață că nu comunică online cu necunoscuți și nu oferă informații despre el sau familie.  

În orice școală, profesorii pot informa,  asculta, încuraja,  ajuta, repeta.  



125  

Elevii percep în persoana pedagogului pe cineva care cunoaște.  Informația oferită corect 

din punct de vedere metodologic, cu conținut și metode ajustate grupului, va fi primită de elevi cu 

o mai mare încredere decât o simplă prelegere despre „Este interzis să faci asta!”  

Copiii doresc să fie ascultați nu numai atunci când răspund tema pentru acasă sau realizează 

anumite activități didactice. Ei  doresc să fie ascultați și atunci când se ciocnesc de o problemă, fie 

ea în viața reală, fie în cea virtuală. 

Elevii doresc să fie siguri că atunci când li se va întâmpla ceva, ei nu vor fi judecați sau 

criticați. Copiii au nevoie de încurajarea profesorilor, care pot deveni persoane de încredere și 

sprijin atunci când trec prin situații mai dificile. 

Cei mici au nevoie nu doar de încurajare, dar și de acțiuni concrete prin care primesc ajutor, 

iar interesele le sunt protejate. Profesorii pot ajuta copiii care sunt victime ale acțiunilor ilegale în 

mediul online prin raportarea acestora la persoanele competente, care nu vor pune în pericol 

imaginea copilului și vor încerca să-i oprească pe cei care hărțuiesc sau acostează un copil în 

mediul online. 

Repetitio est mater studiorum (Repetiția este mama învățării.)– cuvinte deseori repetate de 

profesori la lecție. Despre pericole și ajutor în aceste pericole elevilor trebuie să li se repete mai 

des. A fi în siguranță online nu este o teorie învățată și aplicată într-o anumită situație. Siguranța 

online este ceea de ce au nevoie copiii zilnic. 

 

Bibliografie: 

-www.siguronline.md  
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TIC ÎN MATEMATICĂ 
 

Prof. Tănasie Daniela Valeria 

L.T. Ferdinand I, Rm Vâlcea 

 

Microsoft Mart 4.0  e ste un set de instrumente matematice care poate fi utilizat pentru: 

calcule matematice, rezolvarea ecuațiilor, rezolvarea triunghiurilor, conversia între diferite unități 

de măsură, calculul unor funcții trigonometrice. 

 

 

 

Fereastra Microsoft Math, conține:  

Calculator ce include butoane corespunzătoare cifrelor și operațiilor de bază și grupurile de 

butoane Calcul, Statistică, Trigonometrie, Algebra liniara, Standard, Butoane favorite  
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Foaia de lucru (Worksheet) include un 

panou de intrare şi un panou de ieşire. Puteţi 

introduce expresii matematice de intrare 

utilizând tastatura, mouse-ul sau instrumentul 

Ink.    Când aţi terminat de introdus o 

expresie, Microsoft Math o evaluează atât 

simbolic cât şi numeric (dacă este cazul) şi 

apoi afişează rezultatele în panoul de ieşire.  

Foaia Grafic (Graphing) include grupurile Equation&Function, Data Sets, Parametric, 

Inequlities și Graph Controls, respectiv două panouri ce vor conține informațiile referitoare la un 

grafic și graficul propriu-zis.  

Este un set de instrumente matematice care poate fi utilizat pentru: calcule matematice, rezolvarea 

ecuațiilor, rezolvarea triunghiurilor, conversia între diferite unități de măsură, calculul unor funcții 

trigonometrice. 

Foaia Grafic (Graphing) include grupurile Equation&Function, Data Sets, Parametric, 

Inequlities și Graph Controls, respectiv două panouri ce vor conține informațiile referitoare la un 

grafic și graficul propriu-zis.  

 

Bibliografie: 
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LEADERSHIP ŞI MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 
 

Prof. înv. primar Dincă Elena-Marilena 

C.N.I. ”Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Leadership-ul este una din funcţiile managementului – funcţia de conducere. Un manager 

trebuie să fie şi lider, dar un lider nu e în mod obligatoriu manager. Managementul şi leadership-

ul ca parte componenta a sa sunt subiecte tratate foarte riguros în cărţile de specialitate. În viaţa de 

zi cu zi, însă, termenii “leadership” și “management” sunt consideraţi foarte diferiţi şi asemanători 

în acelaşi timp. Unele persoane văd aceşti termeni ca sinonime și îi folosesc frecvent înlocuindu-i 

în expresii şi fraze. Alte persoane îi consideră extrem de opuşi; atât de extrem,  încât ar putea 

argumenta ca nu poţi fi un bun manager şi un bun lider, în acelaşi timp. Totuşi, alte persoane se 

situează undeva la mijloc şi şi-au dat seama că, deşi există o diferenţă între leadership şi 

management, având cunoştinţele necesare o persoană poate fi cu succes un bun manager şi un bun 

lider. Organizaţiile din zilele noastre au nevoie   atât de lideri cât și de manageri eficienți pentru a 

desfășura o operațiune de succes. În timp ce unele asemănări sunt evidente, pot fi găsite câteva 

diferențe frapante (de exemplu, managementul este orientat către îndeplinirea taskurilor; 

leadershipul este adesea considerat inspirațional și vizionar). 

 La o examinare rapidă, leadershipul este un proces prin care o persoană influentează un 

grup   de  indivizi  pentru  a atinge   un scop  comun.  Există  o  varietate de   definiții ale 

leadershipului   însă   fiecare   au   în   componența   lor   anumite   elemente   specifice   care   sunt 

esențiale pentru toate definițiile: 

• Este un proces 

• Implică influentă 

• Este prezent în contextul unui grup (ai nevoie de cel putin 2 oameni). 

           Pentru cei mai multi, definiția managementului este văzută destul de diferit. Acest lucru 

nu   înseamnă   că   o   persoană   nu   poate   deține   poziția   de   manager   și   lider   simultan,   

dar managementul este considerat un termen separat de leadership. Definiția managementului este 

de a exercita direcții executive, administrative și de supraveghere ale unui grup sau unei 

organizații. 

           Leadershipul și managementul prezintă multe similitudini. Ambele implică influența, lucrul 

cu oamenii și atingerea unui scop în mod eficient. Cu toate acestea, pot fi luate în considerare ca 
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fiind foarte diferite. Leadership-ul poate fi considerat un concept vechi care a fost în jur de secole, 

în timp ce managementul este un concept dezvoltat în ultimii 100 de ani, în parte, datorită apariției 

revoluției industriale. 

           A fi manager presupune o bună gestionare a activităților ce vor fi realizate  și stăpânirea 

rutinei stabilite; a fi lider înseamnă a te folosi de   mijloacele prin care să influențezi alte persoane 

și a crea viziunea schimbării. Pentru că responsabilitățile managementului sunt, în general, 

orientate către îndeplinirea taskurilor, o modalitate importantă de a dezvolta un management 

eficient este de a identifica aptitudinile necesare. Managementul eficient depinde de trei seturi de 

abilități personale: tehnice, umane și conceptuale. 

Secolul XXI a debutat cu crearea unui spaţiu european, pentru învăţarea permanentă, care 

va duce până la urmă la armonizarea politicilor, structurilor şi instituţiilor educative. Dimensiunea 

europeană devine astfel operaţională prin politicile educaţionale, reflectate de legislaţie, finalităţi, 

valori şi competenţe, fiind totuşi un proces de restructurare şi înnoire pe termen mai lung, 

contextualizat în realităţile învăţământului românesc. Competenţele secolului XXI , 

responsabilitate şi capacitate de adaptare, competenţe de comunicare, creativitatea şi curiozitatea 

intelectuală, gândirea critică şi gândirea sistemică, informaţii şi abilităţi media, capacităţi de 

colaborare şi perfecţionare, identificarea, formularea şi   soluţionarea   problemelor,   auto-formare,   

responsabilitate   socială   (vezi: www.21stcenturyskills.org) sunt mai  mult decât necesare. Într-o 

Europă a cunoaşterii accentul se pune pe formarea continuă a educatorului, iar competenţele 

cadrelor didactice, din această   perspectivă devin un imperativ  major, fiind jalonat de valorile 

acceptate de Consiliul Europei, prin diferite programe. Toate   acestea   pentru   ca   parteneriatul   

profesor-elev,   să   devină   o   realitate.   Rolul educatorului va deveni foarte important în 

democratizarea acestei relaţii, constând în crearea unui climat pozitiv, în care nota caracteristică 

este dată de cooperare-colaborare, astfel încât elevul din obiect al educaţiei devine subiect activ al 

acesteia. Învăţarea pe tot parcursul vieţii, devine primordială în dinamica unei societăţi, iar 

cunoaşterea este principalul motor, competenţele cheie a căror prezenţă promovează dezideratul 

unui ridicat grad de ocupare, şi de  împlinire la  nivel   personal.  Astfel  formarea  adulţilor  

reprezintă  una  dintre   cele  mai importante dimensiuni ale politicilor europene în domeniu.  

Managementul   educaţional,   formarea,   leadership-ul,   sunt   concepte   mai   mult   ca 

oricând în actualitate, fiind vorba până la urmă de calitate, atât ca excelență şi scop în sine, cât şi 

ca o răspundere faţă de nişte norme de bază, dar mai ales ale unor nevoi şi aşteptări.  Rolul 



130  

managerului este de a analiza permanent evoluţia cererii pe piaţa muncii, de a consulta permanent 

beneficiarii şi de a modifica strategiile conform situaţiilor existente şi viitoare. Cele 8 principii ale 

calităţii reprezintă o serie de descriptori de performantă pe baza cărora se măsoară performanţa la 

nivelul furnizorului de servicii educaţionale şi la nivelul sistemului. Deoarece metodele de 

recrutare a personalului sunt într-o continua dinamică în multe   sectoare   de   activitate,   din   

cauza   apariţiei   noilor   tehnologii   în   comunicarea   şi transmiterea de informaţii şi din cauza 

reformelor structurale, angajaţii de la toate nivelurile trebuie să dobândească cunoştiinţe, 

aptitudini, atitudini şi mentalităţi noi, într-un ritm cât mai rapid.   Astfel   învățământul   şi   

formarea   devine   un   mijloc   de   lărgire   a   cunoştinţelor   şi aptitudinilor, având ca scop 

satisfacerea nevoilor  şi posibilităților de formare continuă a adulţilor. Cursanţii, până la urmă, vor 

trebui “să învaţe cum să înveţe” într-un mediu modern, iar studiul individual, îi va încuraja să 

privească studiul ca pe un proces continuu. Cum să trăim într-o societate a învăţării aceasta este o 

nouă forma de educaţie, modernă. 

Faptul că o organizaţie educaţională  funcţionează nu înseamnă neapărat că este una de 

succes. Esenţial este modul în care este condusă, principiile şi valorile care se reflectă în practică. 

Dificultatea principală în ceea ce priveşte conducerea unei şcoli este complexitatea variabilelor 

care intervin: elevi, profesori, programe de studiu, tehnologie educaţională etc. 

Realitatea arată faptul că un director de şcoală trebuie să fie nu numai un bun profesor, ci 

şi un bun manager. Conducerea bazată pe principii este un model de management care oferă soluţii 

la 

unele din dilemele celor care conduc destinele unei organizaţii: 

• Cum   se   poate   păstra   echilibrul   între   muncă   şi   familie,   ambiţii   profesionale   şi 

personale? 

• Cum se poate păstra direcţia  cea bună,   în condiţiile în care apar tot mai multe schimbări cu 

efecte tot mai variate? 

• Cum se poate crea o echipă de lucru ai căror membri se completează unul pe altul? 

• Cum se poate încuraja dorinţa de schimbare şi de modernizare fără a aduce mai multe 

pagube decât avantaje? 
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LEADERSHIP ŞI MANAGEMENTUL ÎN EDUCAŢIE 
    

Prof. învăţământ primar Cotea Maria 

       Şcoala Gimnazială Nr. 5, Rm.Vâlcea 

 

          A conduce înseamnă a inspira şi a influenţa, deopotrivă, generând cât mai multă energie 

pozitivă. Atunci când suntem înconjuraţi de energie pozitivă, e bine, pur şi simplu, ne place, şi 

munca noastră dă rezultate spectaculoase. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este important ca 

acţiunile noastre să fie armonioase (adică să se deruleze fără “şocuri”, “ghionturi” sau 

“zdruncinături” resimţite neplăcut şi de noi, şi de cei din jur) şi pragmatice (adică să producă 

rezultate concrete, măsurabile, vizibile în intervalele de timp planificate).  

         Armonia şi pragmatismul susţin trei componente esenţiale ale artei de a conduce, ce revin ca 

responsabilitate liderului: viziunea; aderenţii; resursele. Viziunea comunică imaginea intensă a 

ţelului de atins – Destinaţia (ţinta), dar şi Calea de parcurs până la atingerea obiectivului propus. 

Aderenţii sunt cei care se alătură liderului, însoţindu-l pe Cale, învăţând şi, în acelaşi timp, 

generând învăţare ei înşişi. Resursele reprezintă tezaurul de cunoaştere, influenţă şi conexiuni 

necesar punerii în aplicare a viziunii, cu sprijinul nemijlocit al aderenţilor.  

          Esenţa “energetică” a modelului provine din faptul că lucrurile se întâmplă în realitate. Este 

nevoie, prin urmare, de un câmp de forţe (sociale; politice; financiare...), care să genereze un vector 

puternic în direcţia schimbării, ceea ce înseamnă, în fond, energie direcţionată spre împlinirea unui 

anumit obiectiv.  

          Leadership “fără răspunsuri uşoare”: de la soluţii tehnice la schimbări adaptive.  Ronald A. 

Heifetz subliniază importanţa disjungerii între probleme tehnice şi probleme adaptive. Primele cer 

soluţii tehnice, în care ingredientul principal este exercitarea autorităţii; celelalte cer soluţii 

adaptive, puse în operă prin procese de leadership. Transformarea Şcolii ca sistem este un proces 

complex de schimbare adaptivă; de aceea, abordarea sa cere poziţionarea dominantă a reflecţiei şi 

acţiunii în zona leaderhsipului. 

          Schimbarea adaptivă generează disconfort deoarece, prin însăşi natura sa, incumbă pierderi 

semnificative pentru cei care se confruntă cu această schimbare: statut; convingeri; atitudini; 

obişnuinţe. Atunci când oamenii simt iminenţa pierderii valorilor, în care cred cu tărie, primul 

impuls este cel de rezistenţă prin orice forme la schimbare şi de evitare a efortului intens necesar 

ajustării. Exercitarea unui leadership eficient în această fază, creează mediul propice reinterogării 
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şi reexaminării propriilor convingeri, deschizând calea cristalizării unui set nou de convingeri şi 

valori. Pentru realizarea în fapt a acestui proces adaptiv, Heifetz identifică următoarele resurse 

disponibile liderului şi grupului care trebuie să facă faţă schimbării:  

       1. câştigarea atenţiei grupului. Aceasta este sursă critică de putere, şi o resursă pe care liderul 

o poate folosi pentru calibrarea focalizării asupra direcţiilor de acţiune prioritare;  

       2. accesarea informaţei necesare schimbării;  

       3. articularea problemelor şi formularea întrebărilor, modalităţi prin care este transmisă 

semnificaţia Leadership “real”: schimbarea adaptivă a educaţiei – argument strategic privind 

transformarea şcolii ... 211 acţiunilor şi prin care se stabilesc direcţiile de efort principale; 

       4. orchestrarea conflictului. Gestionat inteligent, conflictul este productiv. Liderii pot folosi 

disonanţele şi diferenţele pentru a determina grupul să se angajeze în efortul adaptiv; 

       5. alegerea echipei (a participanţilor). A decide participanţii în conversaţiile cruciale şi în 

luarea deciziilor constituie o resursă puternică de influenţare a rezultatelor dezirabile. 

          Leadershipul manifestat în situaţiile provocărilor de natură adaptivă trebuie să aibă 

capacitatea de a gestiona perioade lungi de anxietate şi, de asemenea, să evalueze, foarte exact, 

capacitatea grupului de a face faţă diferitelor niveluri de stres. Există câţiva factori-cheie ce pot 

ajuta un grup să execute sarcini de natură adaptivă: coeziunea internă; încrederea; delimitarea clară 

a sarcinilor; structura externă a autorităţii. Provocările adaptive vin, adeseori, sub formă de 

întrebări esenţiale, iar soluţiile adaptive se degajă din formularea răspunsurilor la întrebările 

esenţiale: Ce trebuie să învăţ eu ca persoană şi noi toţi, ca şi comunitate de educatori? Ce putem 

păstra şi la ce trebuie să renunţăm? Ce valori cultivăm în noi şi în cei pe care îi educăm? Vreau să 

intru în acest proces al transformării Şcolii ca sistem? Merită să rămân în el până la capăt? 
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STILURI DE LEADERSHIP 
 

PROF. LIVIA GEORGESCU 

Colegiul Economic, Rm. Vâlcea 

Stilurile de leadership definite de Lewin reprezintă un ghid pentru definirea elementelor 

caracteristice unui profil de lider de succes. Cadrul stilurilor de leadership ale lui Lewin identifică 

trei stiluri fundamentale de conducere (Leadership Autoritar sau autocratic, Leadership 

Participativ sau democratic și Leadership Delegativ sau laissez-faire). Autorii (Lewin, Lippit, 

White, 1939) au subliniat efectul pe care fiecare stil l-a avut asupra membrilor echipei și ca, deși 

liderii pot folosi cu succes fiecare stil, cel care oferă rezultatele cele mai bune este leadership-ul 

participativ. 

ORIGINEA CONCEPTULUI 

În 1939, psihologul Kurt Lewin a condus un studiu care a identificat trei stiluri principale de 

conducere și a subliniat efectul pe care fiecare stil l-a avut asupra membrilor echipei. Cercetările 

sale au arătat ca liderii obțin rezultate diferite atunci când conduc echipele lor in moduri diferite. 

Deși Lewin a realizat acest studiu cu multe decenii in urma, constatările sale au influențat multe 

dintre teoriile de conducere aplicate in prezent, care ajuta la formarea unui profil de lider de succes. 

Cele 3 stiluri de conducere de baza identificate sunt: 

• Leadership Autoritar (autocratic) 

• Leadership Participativ (democratic) 

• Leadership Delegativ (laissez-faire) 

Este important sa înțelegeți avantajele si dezavantajele fiecărui stil, astfel încât sa puteți recunoaște 

care este propriul dumneavoastră stil de conducere și să vă adaptați abordarea pentru a se potrivi 

situației dumneavoastră. 

Studiul lui Lewin a avut loc in Statele Unite, dar este important de reținut ca angajații care aparțin 

altor culturi pot reacționa in mod diferit la aceste stiluri de conducere. 

STILURILE DE LEADERSHIP – DESCRIERE 

Leadership Autoritar (Autocratic) 

Un lider conduce intr-un mod autoritar atunci când ia decizii fără consultarea membrilor echipei 

sale, spunându-le ce să facă și cum să facă. 
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Beneficiul acestui stil de conducere constă în faptul că este foarte eficient: puteți lua decizii rapide, 

iar angajaților nu li se permite să se opună. 

Dezavantajul este ca un mediu de lucru autoritar este de multe ori demoralizator și demotivant 

pentru angajați. De asemenea, există posibilitatea să nu mai beneficiați de informații de la membrii 

echipei, precum și de cunoștințele și experiența lor dacă utilizați aceasta abordare, care poate limita 

sever inovația și performanta în echipa dumneavoastră. 

În plus, în multe culturi, membrii unei organizații resping ceea ce nu înțeleg și opun rezistență 

conducerii autoritare. Aceasta poate provoca dezangajare și nefericire in echipa și chiar îi poate 

face pe membri sa fie agresivi sau ostili. Totodată, poate duce la absenteism ridicat și fluctuație 

mărită de personal. 

Leadership-ul autoritar este adesea potrivit atunci când aveți nevoie să luați decizii rapide în timpul 

crizelor, dar este nociv în multe medii de afaceri moderne. 

Leadership Participativ (Democrat) 

În cazul conducerii participative, liderul are ultimul cuvânt cu privire la decizii, dar implică 

membrii echipei în procesul de luare a deciziilor. Acest stil se bazează pe încredere și relații bune 

la locul de muncă, precum și pe faptul ca membrii echipei trebuie să se simtă responsabili și 

implicați în munca lor. 

Dezavantajul stilului de conducere democrat este ca poate încetini procesul de luare a deciziilor, 

ceea ce poate duce la ratarea unor oportunități. Acest lucru poate fi deosebit de dăunător în situații 

de urgență sau de criză. 

Leadership Delegativ (Laissez-faire) 

Stilul de conducere delegativ sau laissez-faire este foarte liber și permisiv. Când utilizați acest stil, 

permiteți membrilor echipei să-și stabilească propriile obiective si termene, precum și în ce mod 

să le îndeplinească. 

Leadership-ul delegativ este cel mai eficient atunci când membrii echipei sunt foarte motivați și 

cu înaltă calificare și atunci când aveți posibilitatea de a le oferi frecvent feedback pentru 

performanța și progresul lor. Este, de asemenea, eficient atunci când lucrați cu freelanceri sau 

consultanți. 

Dezavantajul leadership-ului delegativ este ca poate duce la o performanta slabă în echipele în care 

membrii au un nivel scazut de calificare, motivație slabă sau cunostințe limitate. 
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CONCLUZII 

Este important sa intelegeți care este propriul stil de conducere care va caracterizeaza in mod 

natural, astfel incat sa puteti adapta abordarea pentru a se potrivi situatiei dumneavoastra. Este, de 

asemenea, util sa stiti ce stil de conducere trebuie sa evitati. Intelegand ce stil vi se potriveste ca 

profil de lider si se preteaza rolului dumneavoastra in cadrul organizatiei, veti reusi sa transmiteti 

mai bine propria viziune celorlalti membri ai organizatiei. 

In conditiile in care organizatiile moderne nu mai sunt construite pe multe niveluri ierarhice si 

volumul de informatii care trebuie gestionat este din ce in ce mai mare, rolul managerului este unul 

mai complex. Acesta nu mai reprezinta doar o persoana ce detine adevarul absolut, adoptand 

decizii pe care sa le impuna apoi celorlalti, ci va actiona mai mult ca un facilitator, ca un mediator 

ce va oferi posibilitatea manifestarii personalitatii, a cunostintelor angajatilor, adoptand pe aceasta 

baza cel mai bun curs de actiune. Liderii trebuie astfel sa asigure in companie un cadru cat mai 

adecvat pentru a facilita angajatilor firmei sa-si manifeste si consolideze abilitatile, sa-si exprime 

initiativa si sa-si valorifice cunostintele la un nivel cat mai ridicat. 
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CADRUL DIDACTIC – UN PROFESIONIST ÎN SISTEMUL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
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Un model al profesiei didactice trebuie să cuprindă atât competenţe standardizabile 

(măsurabile, observabile), cât şi competenţe nestandardizabile (cu un coeficient mare de 

subiectivitate). În prima categorie pot fi incluse competenţele legate de analiza pedagogică a 

conţinuturilor şi a documentelor şcolare curriculare, competenţe privind accesibilizarea 

informaţiei, proiectarea activităţii didactice ş.a., iar în a doua categorie includem capacitatea de a 

empatiza cu elevul şi cu clasa de elevi, stilul cognitiv interpersonal, creativitatea, 

comunicativitatea, orientarea helping ş.a. Calitatea absolventului este generată în egală măsură de 

calitatea sistemului de formare dar şi de ceea ce el însuşi aduce, fructifică şi amplifică pe plan 

personal. Un proces de selecţie a potenţialilor viitori profesori devine astfel tot mai necesar. 

Formarea profesorilor este recunoscută oficial ca parte a învăţământului superior, 

echivalentă cu alte specializări universitare, având capacitatea de a angaja resurse în realizarea 

cercetării ştiinţifice de nivel înalt. Aceasta înseamnă că activităţile de pregătire profesională a 

cadrelor didactice trebuie să se ridice la un nivel mai înalt decât cel pe care îl au în prezent. Un pas 

important în această direcţie îl constituie reformarea instituţiilor care au responsabilitatea 

organizării şi desfăşurării programelor de pregătire iniţială şi continuă a cadrelor didactice, 

respectiv Departamentele pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). 

Demersul de legitimare a profesiei didactice în rândul activităţilor şi profesiilor sociale 

constituie una din dimensiunile esenţiale ale profesionalizării carierei didactice. Pentru aceasta, de 

o importanţă majoră este elaborarea unui model unitar al profesiei didactice şi a standardelor 

profesiei didactice. 

În opinia specialiştilor români care elaborează standardele (Gliga L., 2002), un standard 

profesional are o structură complexă, ce conţine următoarele cinci elemente: 

• ce activităţi se aşteaptă a fi desfăşurate de către un profesor (precizarea tipurilor de activităţi 

necesare); 

• care sunt caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească aceste activităţi pentru a se putea 

aprecia că sunt realizate la un nivel calitativ acceptat de societate (descrierea activităţii); 
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• motivarea necesităţii de a realiza aceste acţiuni (raţiunea executării lor); 

• care sunt criteriile utilizate pentru evaluarea calităţii activităţii cerute (comportamentele 

observabile şi măsurabile care evidenţiază realizarea activităţilor solicitate, la nivelul calitativ 

acceptat social); 

• cum vor fi apreciate activităţile solicitate (formele de evaluare utilizate). 

Printre avantajele standardizării se pot enumera: asigurarea calităţii formării iniţiale şi continue; 

certificarea profesorilor, posibilitatea dezvoltării carierei, crearea unui mecanism eficient de 

evaluare internă şi externă a rezultatelor, dar şi a procesului didactic, recompensarea cadrelor 

didactice performante, coeziunea între diverse segmente instituţionale implicate în educaţie. În 

acelaşi timp, printre dificultăţile legate de procesul standardizării se pot evidenţia: tendinţa de a 

absolutiza funcţiile standardelor; dificultatea determinării punctului optim al conexiunii dintre 

constant şi obligatoriu de realizat, pe de o parte, şi dinamism şi flexibilitate, pe de altă parte; 

dificultatea derivării specificului procesului învăţării, dependent de anumite caracteristici subtile, 

greu de sesizat. 

Setul de competenţe generale şi specifice şi categoriile de activităţi din standardul funcţiei 

didactice de profesor aprobat de MEC în 2004 conţine şase categorii de competenţe de bază, care 

reflectă adecvat noul rol al cadrului didactic în sistemul de educaţie descentralizat şi care sunt 

detaliate în competenţe specifice: metodologice; de comunicare şi relaţionare; de evaluare a 

elevilor;  psiho-sociale; tehnice şi tehnologice; de management al carierei.  

Totuşi, pentru a deveni un instrument folositor pentru asigurarea calităţii şi pentru 

managementul educaţional strategic, modelul competenţelor cadrelor didactice trebuie să fie extins 

prin introducerea unui set de criterii de performanţă, cu scopul de a se asigura înţelegerea şi 

utilizarea corespunzătoare a fiecărui element component.  

Cadrul competenţelor de bază ale profesiei didactice, elaborat de CNFP în 2007, cuprinde 

următoarele cinci competenţe generale:  

1. Facilitarea unor procese inovatoare de învăţare şi predare centrate pe elev;  

2. Evaluarea şi monitorizarea rezultatelor performanţei de predare şi învăţare;  

3. Planificarea şi aplicarea curriculum-ului, a orarelor, materialelor de formare şi a metodelor 

didactice;  

4. Formarea de parteneriate în interiorul şi în afara comunităţilor şcolare;  

5. Implicarea în procesul de dezvoltare profesională şi individuală.  
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Acest model profesional este utilizat ulterior în lucrarea de faţă ca punct de pornire pentru 

crearea unui instrument de identificare a capacităţilor profesionale ale studenţilor-viitori profesori.  

Argumentele specialiştilor în educaţie susţin că, prin elaborarea şi utilizarea ulterioară a 

standardelor profesiei didactice, se aşteaptă multiple efecte pozitive pentru oamenii şcolii şi pentru 

învăţământ în general:  

• crearea premiselor acordării de şanse egale tuturor copiilor şi tinerilor de a primi o educaţie de 

calitate, din partea unor profesori pregătiţi după standarde profesionale unice;  

• redefinirea, prin creşterea prestigiului şi protejare, a statutului profesiei didactice în sistemul 

ocupaţional şi pe piaţa forţei de muncă;  

• regândirea conţinuturilor şi a formelor de pregătire iniţială şi continuă a profesorilor, asigurarea 

coerenţei în tot acest sistem;  

• posibilitatea pregătirii unei categorii speciale de profesor-evaluatori, antrenaţi în aprecierea 

prestaţiei colegilor lor, cu scopul de a-i ajuta pe aceştia să se perfecţioneze profesional;  

• regândirea inspecţiilor şcolare şi a modului de pregătire a comisiilor de inspecţii;  

• regândirea procesului de evaluare pentru acordarea certificării profesionale (definitivat);  

• diminuarea subiectivismului şi a formalismului în evaluarea prestaţiei cadrelor didactice;  

• definirea mai clară a unor roluri şi responsabilităţi în sistemul de învăţământ, ceea ce va avea ca 

efect perfecţionarea sistemului de educaţie în general;  

• creşterea spiritului de echipă, cooperarea în interiorul profesiei, în vederea atingerii unor 

obiective comune de perfecţionare;  

• facilitatea unei mai bune colaborări între specialiştii din universităţi şi formatorii din 

învăţământul preuniversitar;  

• crearea unui mediu comun de formare, universitate-şcoală, mediu favorizant devenirii 

profesionistului.  

Experienţele altor ţări în privinţa profesionalizării se dovedesc pozitive, de aceea pot fi 

utilizate ca surse de inspiraţie în reorganizarea şi restructurarea profesiei didactice din România, 

dar şi în reformarea strategiilor de pregătire a profesorilor, în vederea modernizării şi creşterii 

calităţii învăţământului românesc.  

Sintetizând informaţiile obţinute prin consultarea surselor variate oferite de Internet, 

experienţa standardizării profesiei didactice în Australia, SUA, Marea Britanie, Canada, Belgia, 

Elveţia, ţările Europei centrale şi de est şi România demonstrează funcţionalitatea standardelor 
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centrate pe finalitate, pe produs, respectiv pe formarea competenţelor didactice. Constatăm că s-a 

depăşit etapa tradiţională, a centrării pe conţinuturi a învăţământului şi formării, fapt observat din 

standardele analizate, care menţionează explicit competenţele, comportamentele, abilităţile, 

capacităţile ce vor fi formate absolvenţilor. Nu există sistem de învăţământ care să valorizeze în 

mod exclusiv pregătirea ştiinţifică, de specialitate a profesorului, capacitatea acestuia de a 

transmite elevilor conţinuturile unei discipline, ci sunt menţionate întotdeauna o serie întreagă de 

alte competenţe, necesare susţinerii activităţii de învăţare şi formării personalităţii elevilor, în 

diverse momente ale procesului instructiv-educativ. Orientarea umanistă şi instruirea centrată pe 

elevi constituie principalele concepţii teoretice care fundamentează, în toate ţările, elaborarea 

standardelor profesiei didactice, ca fenomene pedagogice perfectibile, care se cer adaptate 

permanent, în ritmul schimbării exigenţelor impuse educaţiei de către societate.  

Profesionalizarea carierei didactice devine astfel posibilă şi în ţara noastră, atât timp cât se 

conturează un model al profesiei didactice, iar pregătirea profesorilor are la bază standardele 

profesiei, concepute pentru profesorii de diverse specializări, pentru cadrele didactice debutante, 

pentru educatorii mai experimentaţi etc., astfel încât întreaga activitate profesională a educatorilor 

să poată fi pregătită, desfăşurată şi evaluată în mod profesionist.  

De-a lungul timpului, în România şi lume s-au realizat numeroase cercetări de natură 

teoretică sau aplicativă în ceea ce priveşte procesul pregătirii profesionale a cadrelor didactice, 

rezultatele câtorva dintre ele fiind prezentate în lucrarea de faţă. Fără a recomanda generalizarea, 

preluarea sau copierea în mod necritic a acestor strategii experimentale, constatăm însă că s-au 

conturat idei noi şi posibilităţi inovatoare de realizare a procesului de formare pentru cariera 

didactică.  

Competenţele de predare ale unui cadru didactic sunt considerate definitorii pentru întreaga sa 

activitate educativă. Unele din aceste competenţe aparţin ştiinţei predării şi pot fi standardizate, 

astfel încât pot fi descrise concret activităţile care se cer desfăşurate, performanţele aşteptate în 

activitatea profesorului şi criteriile după care îi va fi evaluată prestaţia. Pe de altă parte, există şi 

competenţe nestandardizabile, care ţin de arta predării, de elementele personale ale educatorului, 

care nu pot fi surprinse în performanţe măsurabile, dar care fac activitatea educativă autentică şi 

adaptată contextual.  

Trecerea în revistă a tipologiei şi caracteristicilor activităţii de predare, a strategiilor şi 

stilurilor didactice diverse, a argumentat afirmaţia potrivit căreia activitatea profesională a cadrelor 
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didactice este complexă şi se poate realiza cu succes în maniere diferite, varianta „perfectă” fiind 

imposibil de identificat. De aceea, procesul de formare profesională a viitorilor profesori trebuie 

să accentueze flexibilitatea intelectuală a cursanţilor, autocunoaşterea şi mai ales atitudinea de 

implicare profesională, de preocupare pentru dezvoltarea personală şi profesională. Un rol major 

îl au în acest proces formatorii, respectiv cadrele didactice din universităţi şi mentorii şi şcolile de 

aplicaţie. Modelul oferit de aceştia, stilurile lor didactice, atitudinile şi valorile pe care le transmit, 

competenţele didactice manifestate, sunt surse de inspiraţie pentru studenţii-viitori profesori. De 

calitatea formatorilor depinde esenţial calitatea procesului de pregătire şi calitatea absolvenţilor, 

respectiv a viitorilor profesori.  
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Un element important pentru reușita reformei este pregătirea cadrelor didactice și 

managerilor școlari pentru aplicarea noilor abordări ale procesului educațional. Conform Strategiei 

Naționale privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții, diversificarea ofertei de formare trebuie să 

reprezinte o reacție firească a sistemului de formare și trebuie să includă, pe lângă conținuturile 

tradiționale, referitoare la didactica disciplinei, programe de management, de leadership 

educațional, antreprenoriat sau management de proiect, elaborarea și implementarea unor proiecte 

de intervenție personalizată, astfel încât managerul să răspundă nevoilor unei școli în continuă 

schimbare, o școală conectată la nevoile societății.  

Educaţia are un rol crucial în transformarea societăţii, iar cei care o conduc reprezintă 

factori de bază ai acestei transformări. Schimbările dese şi uneori profunde în structura, conţinutul, 

conducerea domeniului educaţional au fost însoţite şi de actualizări conceptuale. Astfel, 

administrarea a devenit management educaţional, iar mai nou, leadership educaţional. 

Leadership versus management este una dintre temele de actualitate din management. Deşi 

sunt diferenţe clare între manager (persoană care exercită, în mod permanent, conducerea unei 

entități economice, îndeplinind funcțiile de previziune și organizare a activității, de coordonare și 

antrenare a personalului subordonat și de control asupra îndeplinirii obiectivelor propuse) şi leader 

(conducător, șef), cea mai importantă constând în stilurile diferite de a motiva organizaţiile să-şi 

realizeze obiectivele, lucrurile nu sunt deloc simple deoarece mulţi manageri sunt şi leaderi, astfel 

că dezbaterea este departe a se finaliza. 

Este de necontestat faptul că un leadership şi un management de calitate pot face diferenţa 

între organizaţiile educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în condiţii similare. Există, de 

asemenea, şi recunoaşterea calităţii leadership-ului şi managementului organizaţiilor educaţionale 

care asigură cea mai bună posibilă educaţie a educabililor lor. Astfel, pregătirea personalului de 

conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi a celor care aspiră la aceste 

funcţii devine foarte importantă. Managementul educational este un domeniu de studiu și de 
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activitate care vizează modul de funcționare și conducere a organizațiilor educaționale și ar trebui 

să aibă în vedere mai ales scopul și obiectivele educației. 

Managementul intern de succes necesită legături clare între valori, obiective, strategii și 

activități zilnice. Accentul pus pe scopul educațional este important, dar asta nu înseamnă că toate 

obiectivele sau țintele sunt potrivite, mai ales dacă sunt impuse din afara școlii, de guvern sau de 

alte organisme oficiale. Este esențial ca managementul să fie orientat spre atingerea obiectivelor 

educaționale, dar acestea trebuie să fie acceptate de școală și de comunitate. 

Stabilirea obiectivelor ar trebui făcută de către directorul unității de învățământ, cu 

participarea unui grup de colegi cu experiență și a unui grup de reprezentanți ai comunității locale, 

dar având în vedere că școala este supusă unor sisteme naționale de evaluare și de inspecție, îi 

rămâne un spațiu extrem de limitat pentru a decide asupra propriilor obiective. Astfel, instituțiilor 

din domeniu le revine cel mult sarcina de a interpreta imperativele externe, în detrimentul stabilirii 

obiectivelor pe baza propriei analize a nevoilor educaționale. Problema fundamentală ce derivă de 

aici este măsura în care conducerea școlilor poate modifica politicile guvernamentale, dezvoltând 

abordări alternative bazate pe valori și viziune ce pot fi aplicate la nivelul propriei școli. 

Conform definiției lui Cuban (1988: 193), procesul de influență este orientat spre obținerea 

anumitor rezultate: “Leadershipul, prin urmare, presupune că motivația și acțiunile unor oameni 

sunt direcționate de alți oameni cu scopul atingerii anumitor scopuri; acesta implică atât luarea 

unor inițiative, cât și asumarea unor riscuri”. Conceptul de bază este mai degrabă cel de influență, 

și nu de autoritate. Ambele sunt dimensiuni ale puterii, primul poate fi exercitat de oricine din 

școală, în timp ce ultimul de către directorul școlii. Leadershipul este independent de autoritatea 

poziției, însă managementul este direct legat de aceasta. Influența poate fi exercitată atât de 

grupuri, cât și de indivizi, de unde apare conceptul de leadership distribuit și de echipe de 

leadership. Astfel, leadershipul poate să apară din orice parte a școlii, inclusiv de la personalul 

asociat și chiar de la elevi. 

Una dintre diferențierile de bază în studiile cu privire la comportamentul de leadership este 

aceea între orientarea spre sarcină și orientarea spre oameni. Pentru liderul orientat spre sarcină, 

sarcina, obiectivele și structurarea unui mod de a le realiza conduc ordinea sa de priorități. Pentru 

liderul orientat spre oameni – liderul social – nevoile angajaților, așteptările și emoțiile lor stau 

înaintea executării sarcinii. Un bun manager ar trebui să fie de asemenea un lider și un bun lider 
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trebuie să fie și manager. Leadershipul este tot mai des asociat cu idea de valori, întrucât liderii își 

fundamentează acțiunile pe valori personale și profesionale. 

Un leadership eficient presupune o viziune clar exprimată, însă există un risc major ca o 

viziune personală să aducă mai mult rău organizației decât bine. Un leader cu o viziune puternic 

implementată asupra organizației poate manipula, poate aduce deservicii organizației o data cu 

plecarea sa sau poate fi puternic subiectivă. De aceea se impune un echilibru clar între aceste două 

aspecte: viziunea liderului pentru instituție în raport cu caracterul centralizat al deciziilor legate de 

curriculum și obiective. 

Un manager nu lucrează singur. Esența muncii administrative a managerului este prin alții 

care funcționează în numele lui. Acesta este atributul managerial de bază. Pentru că așa stau 

lucrurile, managerul trebuie să îi pună pe alții să îndeplinească ordinele sale și să motiveze 

personalul său să realizeze sarcinile. Aceasta devine sarcina sa principală. Denumirea generală 

pentru această sarcină, care nu este decât un șir vast de sarcini manageriale, este leadership. În 

acest caz, datorită definiției, fiecare manager trebuie să fie un lider, deoarece este capabil să 

realizeze ceea ce i se cere numai prin oamenii săi. În plus, pentru că obținerea obiectivelor 

organizaționale depinde de abilitatea managerilor în organizație de a motiva, leadershipul este 

dinamica motivației care este generată prin procesul managerial. Emoțiile managerului ca lider cu 

privire la rolul său și rolul profesorilor vor influența mult funcționarea acestora. Rolul său într-o 

școală modernă este caracterizat prin orientarea considerabilă spre sarcină datorită multitudinii și 

varietății nevoilor și cererilor societății ca și societate multiculturală. Un manager trebuie, printre 

altele, să gestioneze, planifice, supravegheze, măsoare și evalueze și în paralel, să susțină elevii 

precum și profesorii săi în sarcinile pedagogice, sociale și organizaționale.  

Plecând de la asocierea termenului de “leadership” cu schimbarea și a celui de 

“management” cu menținerea, putem afirma ca managementul presupune menținerea eficienței 

activităților curente ale organizației, în timp ce leadershipul reprezintă influențarea acțiunilor 

altora pentru a obține rezultatele dorite. 

  Ambele sunt la fel de importante în condițiile în care școlile doresc să fie eficiente și să-

și atingă obiectivele și de aceea putem idealiza funcționalitatea și eficiența unei organizații 

educaționale în care managerul să aibă abilități de lider. 
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INTEGRAREA TEHNOLOGIEI MODERNE ÎN ȘCOLI 
 

Prof. înv. primar Ionescu Lavinia Mihaela 

C.N.I. “Matei Basarab”, Rm.Vâlcea 

 

Un adevăr incontestabil al zilelor noastre ne demonstrează că elevii acestui secol al 

tehnologiei înțeleg și asimilează mai ușor informația prezentată cu ajutorul aplicațiilor media. 

Cooperarea dintre elevi este cea mai în măsură să favorizeze schimbul de idei și discuții, adică 

toate condițiile care contribuie la educarea spiritului de comunicare. Tehnologia informației și 

comunicațiilor poate fi un mijloc propice acestor tipuri de activități. Învățarea prin cooperare 

asigură un transfer de informații între învățător şi elevi, spre deosebire de învățământul tradițional, 

unde transferul se realiza de la învățător la elevi, iar învățătorul era singurul responsabil de 

realizarea obiectivelor. La învățarea prin cooperare, elevii sunt implicați în fixarea obiectivelor de 

învățare. Elevii sunt încurajați în a cunoaște opinia fiecăruia, în a-și dezvolta gândirea critică. Ȋn 

acest sens, o serie de aplicaţii informatice moderne ne pun la dispoziţie medii şi tehnologii noi 

pentru realizarea de documente şi materiale colaborative. Activitățile în grup, activitățile 

colaborative, pot fi facilitate de folosirea dispozitivelor mobile. De exemplu, pentru a realiza un 

proiect, elevii pot face fotografii, nota idei, înregistra discuții, filma diferite contexte și apoi pot 

realiza împreună o prezentare a rezultatelor proiectului folosind Google Doc ( la clasele primare ). 

Curriculum digital şi aplicaţiile în reţea vor transforma predarea-învăţarea şi evaluarea. 

Clasele virtuale vor reuni elevi de pe toate continentele. Într-o şcoală virtuală, rolurile profesorului 

se extind, se diversifică şi nici de cum nu se reduc. El devine un instructor în cadrul seminariilor 

virtuale, un specialist software şi hardware, un inginer de reţea, un moderator, un proiectant de 

soft educaţional şi de programe tutoriale. Noile tehnologii impun cerinţe din ce în ce mai mari şi 

mai numeroase pentru cadrele didactice. Seminariile virtuale presupun existenţa unui instructor la 

15–20 de elevi sau mai mulţi, depinde de forma concretă de învăţare. Îndrumarea elevilor în 

seminarii virtuale este foarte intensă. Dacă se “automatizează” mai mult procesul, atunci 

profesorul poate îndruma şi mai mulţi elevi.  

Modalităţile de evaluare a activităţii de învăţare într-un câmp virtual care pot fi folosite 

sunt: chestionarul, observarea activităţii în spaţiul virtual, analiza interacţiunilor online, discuţiile 

online. 
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E-learning-ul implică modificări organizaţionale ale procesului de învăţământ, reconsiderări 

metodologice în predare-învăţare şi evaluare, specializări ale cadrelor didactice. Cerinţele sunt tot 

mai acute cu cât cresc cerinţele de pregătire din partea utilizatorilor şi necesităţile de sporire a 

vitezei schimburilor informaţionale. 

Planul de învăţământ pentru nivelul primar permite introducerea disciplinelor opţionale. 

C.D.Ş.-ul permite modernizarea demersului didactic prin faptul că pot fi concepute teme, module 

şi proiecte transdisciplinare ale căror conţinuturi sunt structurate de învăţătorul clasei în funcţie de 

particularităţile colectivului de elevi. Tehnologia informaţiei este o disciplină transcurriculară care 

reuneşte obiective de referinţă la arii precum limbă şi comunicare, ştiinţe, arte etc., pornind de la 

obiective ca: dezvoltarea capacităţilor de comunicare, a mesajului oral şi scris, dezvoltarea 

capacităţilor de exprimare scrisă, dezvoltarea capacităţilor de recunoaştere a culorilor. 

Noile roluri pe care le implică profesia de educator impun o pregătire iniţială şi continuă 

corespunzătoare, realizată pe de o parte prin creşterea ponderii problematicii privind învățarea și 

pe de altă parte includerea unor secvenţe privind noile tehnologii informatice. Apariția unor noi 

dispozitive şi dezvoltarea celor vechi a condus şi la sporirea posibilităţilor de realizare a unor lecţii 

utile şi atractive. 

În procesul instructiv-educativ tehnologiile multimedia reprezintă un instrument important 

pentru crearea cursurilor instructive moderne, a bibliotecilor virtuale și chiar a claselor virtuale, 

formându-se astfel un spațiu nou, spațiul virtual instructiv. Un pas important în definirea acestui 

spațiu informațional de învățământ l-a reprezentat apariția pe piață a manualelor interactive, 

elaborate în format electronic (e-manuale), sub forma unor CD-uri sau DVD-uri educaționale.  

Necesitatea creării manualelor electronice este legată de dezvoltarea noilor tehnologii 

informaționale și implementarea lor în diverse domenii ale procesului de predare – învățare. 

Folosirea tehnologiilor multimedia, ca resurse de învăţare, este în strânsă legătură cu teoriile de 

învăţare constructiviste, conform cărora în lumea de astăzi, supusă unei continue schimbări, 

abilitatea de a analiza și rezolva rapid o varietate de probleme este mult mai importantă decât o 

aplicare pură a informațiilor memorate. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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CALCULATORUL ÎN SECOLUL XXI 
 

                                                               Profesor: Costoiu Cristina 

Liceul Tehnologic Turceni 

 

În principiu și în contextul unei situații de clasă FLE, utilizarea calculatorului ar fi un 

avantaj numai în măsura în care ar contribui la dezvoltarea abilităților de comunicare ale 

cursanților. Folosirea calculatorului în clasă nu înseamnă a citi pe un ecran fiecare în propriul său 

colț și a face o serie de clicuri. Apoi, va fi necesar să calibrăm această utilizare și să încercăm să o 

teoretizăm dintr-o perspectivă didactică pentru a profita la maxim pentru a fascina și a trezi dorinte. 

Realitatea actuală ne obligă să remarcăm că, în așa-numita clasă tradițională, profesorul 

este cel care adesea monopolizează mai mult de jumătate din timpul de vorbire și că toate 

interacțiunile au un pasaj forțat de persoana sa.a de a învăța” de la cursanți. 

Eleviide astăzi au devenitînsfârșit „elevii digitali”, folosesc mass-media pe scară largă. Se 

poate chiar imagina o medie de mai mult de 62 de ore pe săptămână. Înainte de a intra la școală, 

găsim déjà copii care navighează pe internet și fac mai multe lucruri în același timp (multitasking). 

Pentru rolul de profesor, el devine un ghid, un consilier. Va circula între grupuri, va oferi 

răspunsuri personalizate, corecții individuale, dar și sfaturi sau explicații corespunzătoare fiecărei 

situații de învățare. El nu mai este proprietarul cunoștințelor, deoarece totul este pe Internet. Pe de 

altă parte, este garantul progresului activității, managerul de proiect al sarcinii. Este un rol extrem 

de răsplătitor, datorită schimburilor personalizate și privilegiate care se înființează cu cursanții. 

Astăzi, ne întrebăm despre rolul calculatorului într-o situație de predare-învățare prin intermediul 

internetului  . Calculatorul nu este, după părerea noastră, absolutcondus să ocupe locul 

profesorului (unul dintre vârfurile triunghiului didactic)  . Locul său este mai complex, uneori un 

diseminator de cunoștințe, alteori un furnizor de instrucțiuni, alteori un instrument de comunicare. 

Dincolo de instrumente, trebuie să fim interesați de utilizări! Tehnologiile au un potențial cognitiv 

semnificativ, dar trebuie să depășim pedagogiile expunatoare. Trebuie să fim conștienți că este 

nevoie de timp, că uneori nu funcționează, dar că este necesar să pregătim mai bine cetățenii de 

mâine. 

Astăzi, în practicile clasei, există o fascinație din ce în ce mai mare a profesorilor pentru 

Internet. Această pasiune este justificată de numeroasele posibilități de utilizare educațională pe 
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care acest instrument le oferă pentru pregătirea cursurilor, pentru utilizare în clasă de limbi străine 

sau pentru autoînvățare. Această observație ne direcționează, din start, către impresia unei 

actualizări a noilor modele didactice.  

Calculatorul ocupă un astfel de loc în viața economică și socială, încât educația nu o mai poate 

ignora. Există déjà tendințe în unele țări de generalizare a utilizării acestora. Și totuși, mai sunt 

alții care ezită și se întreabă dacă toate acestea nu sunt un pic grăbit, dacă acest mediu este un 

instrument potrivit pentru predare, pentru că, spun ei, informațiile nu cunoașterea și cunoștințele 

didactice sunt încă într-o stare embrionară. Cu toate acestea, rămâne adevărat că Internetul, aliat 

computerului, constituie un support nou și puternic pentru difuzarea informațiilor și va ajunge să 

se impună tuturor, în același mod ca hârtia și banda magnetică. . Susținătorii transmiterii orale nu 

au putut împiedica hârtia tipărită să ia un loc proeminent în răspândirea informațiilor și 

cunoștințelor. A fost la fel pentru radio (câmpul transmisiei orale), televiziune (câmpul imaginii și 

vorbirii) și acum pentru web (câmpul scrisului, al imaginii și – uneori deja - vorbire. Nu ne putem 

imagina școala fără imagine sau hârtie, sau curând fără internet pentru consultare, scriere, 

publicare, comunicare. 

Pe scurt, societatea tinde spre utilizarea pe scară largă a resurselor de internet în sistemul de 

învățământ. Acest lucru este / provoacă noi modele de cursuri. Pare într-adevăr dificil  să folosim 

aceste noi resurse fără a lua în considerare nicio schimbare a condițiilor de organizare spațială și 

temporală a educației. Aceasta este, fără îndoială, principala provocare care trebuie îndeplinită 

dacă utilizarea Internetului (și, în linii mai largi, a TIC) este să fie integrată cu adevărat în 

programele lingvistice. 

            În total, ne putem aștepta ca instrumentul de internet să fie mai eficient în predarea / 

învățarea limbilor străine, datorită posibilităților de diferențiere, lectură în hipertext (dacă elevul 

este condus de dorința de a găsi informații ceea ce îl interesează), tipuri de texte foarte diferite 

etc. dar cu condiția ca profesorii să dezvolte o autonomie treptată a cursanților lor și să integreze 

dispozitivele multor sesiuni de colectare. Învățământul nu se poate demonta total: existența unor 

grupuri reale, cu dezbateri argumentate, pare indispensabilă oricărei situații de clasă de limbă. 

           Este foarte evident în zilele noastre că internetul oferă o mulțime de resurse iconografice, 

sonore, video și alte resurse. Este prudent să insistăm că TIC este un instrument de formare, 

exprimare și creativitate. În ciuda limitărilor lor, multe resurse ne sunt disponibile în timp real. De 
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asemenea, se susține adesea că internetul reprezintă trăsăturile culturale ale societății noastre în 

continuă schimbare și că fiecare beneficiază de ceea ce aduce toată lumea. 

Din acest motiv, chiar dacă trebuie luate în considerare noi modele de predare a predării limbilor, 

calculatorul va rămâne un mediu, printre altele, în gama de instrumente disponibile profesorilor de 

limbi pentru predarea limbilor.  
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IMPORTANŢA “LEADERSHIP - ULUI” ŞI A  “MANAGEMENT”- ULUI 

PENTRU EDUCAŢIE 
 

                                  Prof. Şerban Diana-Cristina  

Colegiul Naţional de Informatică “ Matei Basarab”, Rm. Vâlcea  

 

  Crearea   conducerii   s-a    impus   din    necesitatea   coordonării   și    dirijării   

eforturilor colectivităților umane pentru realizarea unor obiective comune. 

Activitatea de conducere se definește ca  o activitate complexă ce  are  drept scop 

eficientizarea eforturilor oamenilor în procesul muncii. Exercitarea procesului de conducere 

presupune existența unor persoane care efectuează activități specifice procesului de management, 

aceste persoane fiind denumite, manageri. Exista opinii diferite în ceea ce privește definirea 

managerului (cadru de conducere). P.Bolinet susține  că  “un  conducător este o persoana 

care-și obține rezultatele prin alții”. Definiția  adoptată de  majoritatea specialiștilor este: orice 

persoană care ocupă o funcție de conducere într-o organizație socio-economică reprezintă  un  

manager (cadru de  conducere), indiferent de  treapta ierarhică pe  care se  află. 
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Printre cercetătorii în leadership, nu există o opinie unanimă cu privire la definiția 

termenului de leadership și leadership managerial. Liderul, în sensul larg al cuvântului, este 

definit ca o persoană care conduce un grup, care are autoritatea de a lua decizii și stabili modul 

de acțiune cu privire la stilul de viață al grupului său. Liderul își preia autoritatea din acordul 

celor care l-au acceptat ca lider al lor și recunoașterea lor a acestui leadership îl ajută pe lider în 

munca sa. 

Concentrarea numai pe lider nu permite înțelegerea profundă a subiectului leadership-

ului, pentru că leadership-ul este ca o flacără în care trei componente trebuie să se conecteze și 

să existe în timp – scânteia (liderul), materialul inflamabil (cei conduși) și circumstanțele 

(oxigenul) fără de care focul nu va arde în timp. Integrarea și iterația între aceste trei componente 

este fenomenul de leadership. Relațiile reciproce între lider, cei conduși și circumstanțele în care 

se găsesc ei reprezintă fenomenul de leadership. Dezvoltarea importantă în gestionarea acestui 

subiect de leadership a avut loc în urma contribuției lui Max Weber care a subliniat percepția 

subiectivă a celor conduși cu privire la liderul lor. Acest concept a contribuit la dezvoltarea 

tipurilor de gândire și cercetare care privesc leadership-ul ca pe un set de relații de reciprocitate 

între lideri și cei conduși de aceștia. 

Una dintre diferențierile de bază în studiile cu privire la comportamentul de leadership 

este aceea între orientarea spre sarcină și orientarea spre oameni. Pentru liderul orientat spre 

sarcină, sarcina, obiectivele și structurarea unui mod de a le realiza conduc ordinea sa de 

priorități. Pentru liderul orientat spre oameni – liderul social – nevoile angajaților, așteptările și 

emoțiile lor stau înaintea executării sarcinii. 

Managementul educaţional, leadership-ul, sunt concepte mai mult ca oricând în 

actualitate, fiind vorba până la urmă de calitate, atât ca excelentă şi scop în sine, cât şi ca o 

răspundere faţă de nişte norme de bază, dar mai ales ale unor nevoi şi aşteptări.  

Rolul managerului este de a analiza permanent evoluţia cererii pe piaţa muncii, de a 

consulta permanent beneficiarii şi de a modifica strategiile conform situaţiilor existente şi 

viitoare. Cele 8 principii ale calităţii reprezintă o serie de descriptori de performantă pe baza 

carora se masoară performanţa la nivelul furnizorului de servicii educaţionale şi la nivelul 

sistemului. Deoarece metodele de recrutare a personalului sunt într-o continua dinamică în multe 

sectoare de activitate, din cauza apariţiei noilor tehnologii în comunicarea şi transmiterea de 

informaţii şi din cauza reformelor structurale, angajaţii de la toate nivelurile trebuie să 
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dobândească cunoştiinţe, aptitudini, atitudini şi mentalităţi noi, într-un ritm cât mai rapid. Astfel 

învatamantul şi formarea devine un mijloc de lărgire a cunoştiinţelor şi aptitudinilor, având ca 

scop satisfacerea nevoilor şi posibilitatilor de formare continuă a adulţilor. Cursanţii, până la 

urmă, vor trebui “să învaţe cum să înveţe” într-un mediu modern iar studiul individual, îi va 

încuraja să privească studiul ca pe un proces continuu. Cum să trăim într-o societate a învăţării 

aceasta este o nouă forma de educaţie, modernă. 

Faptul că o organizaţie educaţională funcţionează nu înseamnă neapărat că este una de 

succes. Esenţial este modul în care este condusă, principiile şi valorile care se reflectă în practică. 

Dificultatea principală în ceea ce priveşte conducerea unei şcoli este complexitatea variabilelor 

care intervin: elevi, profesori, programe de studiu, tehnologie educaţională etc. Realitatea arată 

faptul că un director de şcoală trebuie să fie nu numai un bun profesor, ci şi un bun manager. 

“Un leader este o persoană care are abilitatea de a-i face pe alții să facă așa cum vrea el 

și să le și placă” - Harry Truman 

„A şti să faci bine o treabă este împlinirea muncii. A arăta altora cum să facă o treabă 

este împlinirea profesorului. A te asigura că munca este făcută bine de alţii este împlinirea 

managerului. A-i inspira pe alţii să facă o treabă mai bună este împlinirea leaderului.” 

Managementul  şi   leadership-ul  sunt adesea considerate ca  fiind acelaşi lucru. În  esenţă 

însă leadership-ul este un concept mai larg decât managementul. Diferenţa între leadership şi 

management este legată tocmai de  atingerea scopurilor organizaţiei. Leadership-ul  apare ori  de  

câte ori  o  persoană încercă să  influenţeze comportarea indivizilor sau grupurilor, indiferent de 

motiv (care poate fi un motiv personal, sau al  unui grup de  presiune sau al  unor cercuri de  

influenţe etc) şi  care poate să  fie  diferit de scopurile organizaţiei. 

Leadership-ul este una din funcţiile managementului – funcţia de conducere. Un manager 

trebuie să fie şi lider, dar un lider nu e în mod obligatoriu manager. Managementul şi leadership-

ul ca parte componentă a sa sunt subiecte tratate foarte riguros în carţile de specialitate.  

În viaţa de zi cu zi, însă, termenii leadership și management sunt consideraţi foarte diferiţi 

şi asemanători în acelaşi timp. Unele persoane văd aceşti termeni ca sinonime și îi folosesc 

frecvent înlocuindu-i în expresii şi fraze. Alte persoane îi consideră extrem de opuşi; atât de 

extrem,  încât ar putea argumenta că nu poţi fi un bun manager şi un bun lider, în acelaşi timp. 

Totuşi, alte persoane se situează undeva la mijloc şi şi-au dat seama că, deşi exista o diferenţă 

între leadership şi management, având cunoştinţele necesare, o persoană poate fi cu succes un 
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bun manager şi un bun lider. 

Leadershipul și managementul prezintă multe similitudini. Ambele implică influența, 

lucrul cu oamenii și atingerea unui scop, în mod eficient. Cu toate acestea, pot fi luate în 

considerare ca fiind foarte diferite. Leadership-ul poate fi considerat un concept vechi care a fost 

folosit în jur de secole, în timp ce managementul este un concept dezvoltat în ultimii 100 de ani, 

în parte, datorită apariției revoluției industriale. 

A fi manager presupune o bună gestionare a activităților ce vor fi realizate și stăpânirea 

rutinei stabilite; a fi lider înseamnă a te folosi de mijloacele disponibile prin care să influențezi 

alte persoane și pentru a crea viziunea schimbării. 

Abilități esențiale în management: 

Pentru că responsabilitățile managementului sunt, în general, orientate către îndeplinirea 

sarcinilor, o modalitate importantă de a dezvolta un management eficient este de a identifica 

aptitudinile necesare. Aptitudinile sunt diferite de trăsături sau caracteristici; acestea 

implică activ capacitatea de a folosi cunoștințele și competentele acumulate pentru a atinge un 

set de obiective. Managementul eficient depinde de trei seturi de abilități personale: tehnice, 

umane și conceptuale. 

 

Management vs. Leadership 

Managementul produce ordine și coerență: 

- Planificare și stabilire de bugete 

- Stabilirea ordinii de zi 

- Stabilirea orarelor 

- Alocarea de resurse 

- Organizarea personalului 

- Furnizarea structurii necesare 

- Plasarea locurilor de muncă 

- Stabilirea normelor și procedurilor 

- Controlul și rezolvarea de probleme 

- Stimularea dezvoltării 

- Generarea de soluții creative 

- Adoptarea de măsuri corective 
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Leadership-ul produce schimbare și progres 

1. Stabilirea direcției 

2. Crearea unei viziuni 

3. Clarificarea imaginii de ansamblu 

4. Stabilirea strategiilor 

5. Alinierea oamenilor la viziune 

6. Comunicarea viziunii 

7. Amplifică angajamentul față de viziune 

8. Construiește echipe și coaliții 

9. Motivează și inspiră 

10. Inspiră și transmite energie pozitivă 

11. Împuternicește oamenii 

Istoria managementului a însemnat, pe  de  o parte, o creştere a complexităţii muncii 

managerului (pe  măsura creşterii dimensiunilor şi  complexităţi organizaţiilor din  sectorul 

public şi din  cel  privat) şi,  pe  de  altă parte, o tot  mai profundă înţelegere a specificului 

activităţii numite generic "de  conducere" şi a caracterului ei evolutiv. 

Managementul promovat de  Taylor, de  exemplu, se  reducea, în esenţă, la diviziunea 

cât mai accentuată  a  muncii, la   "optima"  organizare  a  procesului de   producţie şi  la   "dreapta" 

retribuire a muncii - practic la  administrarea procesului de  producţie - mai ales având în vedere 

şi viziunea asupra organizaţie ca  entitate închisă. 

Curând - mai ales după ce  optimizarea producţiei a început să  se  lovească de  obstacolul 

nevăzut al "relaţiilor umane" - a devenit clar că  managerul trebuie să  se  ocupe şi de  alte lucruri 

în  afara producţiei:  organizaţia  (economică  sau nu)   este, în  esenţă, un   sistem deschis iar 

conducerea  ei    asigură,  de    fapt,  interfaţa  între  organizaţie   şi   mediul  în    care   aceasta 

funcţionează. De  asemenea, esenţa unei organizaţii nu  este, de  fapt, clădirea, maşinile, banii şi 

materiile prime care se  "prelucrează" ci,  în  primul rând, oamenii care fac   parte din   ea.   Ca 

urmare  a   acestor  dezvoltări,  conducerea  a   devenit  management  iar   activităţile  conducerii 

organizaţiei  au   fost  subsumate  unor  funcţii  specifice:  managerul  trebuie  să   planifice,  să 

organizeze,  să   coordoneze  şi   să   controleze,  el   trebuie  să   angajeze  oamenii  potriviţi,  să-

i motiveze,  să   determine  participarea  lor   efectivă  (şi   afectivă)  la   activitatea  organizaţiei,  

să formeze colectivele de  lucru, să  negocieze şi să  rezolve conflictele din  interiorul organizaţiei 
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dar şi din  afara ei şi,  mai ales, să  asigure dezvoltarea organizaţiei în direcţii prestabilite. 

Astfel înţeles, managementul stabilea foarte clar ce  trebuie să  facă un  conducător, dar 

mai puţin cum anume trebuie el  să  se  comporte. Adesea, oricât de  frumoase erau intenţiile, 

oricât de  provocatoare erau ţintele organizaţiei, ele  nu  erau atinse pentru că  managerii nu  ştiau 

cum să-i  facă pe  oameni să-i  urmeze - cu  alte cuvinte, pentru că  managerii nu  erau şi  lideri. 

Termenul de leadership era folosit, în teoriile sociologice ale grupurilor mici, mai ales pentru 

definirea conducerii informale: liderul unui grup informal apare, în  mod spontan şi  natural, din 

dinamica grupului, el  nefiind numit ci  ales. De   aceea, având în   vedere că   managerii sunt 

conducători formali, numiţi ai organizaţiei, nu  s-a  considerat că  această parte informală a 

conducerii  ar  avea  prea  mare  importanţă.  Totuşi,  încă  din   anii  '60   au   existat  autori  care 

susţineau necesitatea pregătirii managerului şi  ca  lider informal. Această necesitate a  devenit 

evidentă de  abia în anii '80  şi '90  şi mai ales în ultimul deceniu - numit, reamintim, al "resurselor 

umane" -,  când accentul strategic în  definirea conducătorului s-a mutat de la management la 

leadership. 

Este  evident  că   cele  trei    niveluri  ale    conducerii  (administrativ,  managerial  şi   de 

leadership) se  întrepătrund şi sunt intercondiţionate. Totuşi, în  cele ce  urmează, vom încerca 

să le surprindem specificul. Dar înainte de a trece la descrierea celor trei niveluri ale conducerii, 

ne vom referi la ceea ce  îndeobşte sunt recunoscute drept atribute ale  conducerii. 

Comparaţie între lideri şi manageri (Warren, 1957) 

 
LIDER

I 
MANAGER

I 

Cuceresc contextul, mediul ostil ce ne 

înconjoară, care adesea pare să  conspire 

împotriva noastră şi care ne  va  sufoca dacă 

îl lăsăm 

Se predau acestui mediu 

Inovează Administrează 

Dezvoltă Menţine 

Se  focalizează pe  oameni Se  focalizează pe  sistem şi pe  structură 

Inspiră încredere Se  bazează pe  control 

Au  o perspectivă pe  termen lung Au  o perspectivă pe  termen scurt 

Se  întreabă ce  şi de  ce Se  întreabă cum şi când 
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Privesc orizontul Privesc linia de jos 

Sunt originali Imită 

Provoacă Acceptă status quo-ul 

Fac lucrurile care trebuie Fac lucrurile cum trebuie 

 

\Diferenţele esenţiale dintre management şi  leadership - aşa cum sunt ele   văzute de 

Robert Gilbreat 

 

 
 

Din comparația managerului cu liderul, în literatura de specialitate, se pot distinge patru mari 

abordări secundare: 

1. Există o diferență între leadership și management.  

2. Managementul este o parte a leadership-ului.  

3. Leadershipul este o parte a managementului.  

4. Managementul și leadershipul sunt unul și același lucru și nu pot fi separate.  

În vederea acestor patru puncte de vedere menționate în literatura de specialitate, în mod 

clar, trei din cele patru abordări nu diferențiază și nu separă leadershipul de management. 

Întotdeauna va exista un grad de amestec între leadership și management. De aici, ele se 

întrepătrund și sunt chiar același lucru. Un bun manager ar trebui să fie de asemenea un lider și un 

bun lider trebuie să fie și manager. 

Managerul: Liderul: 

- Controlează şi optimizează ceea ce  există 

deja. 

- Promovează stabilitatea. 

- Acţionează tranzacţional. 

- Urmează regulile stabilite, asigură 

respectarea lor şi corectează abaterile de  la 

standarde. 

- Reţine. 

- Întreabă, de  regulă, "cum ?" 

- Schimbă ceea ce  există în ceea ce  e necesar. 

-Promovează schimbarea. 

- Acţionează transformaţional. 

- Introduce reguli noi, încurajează creativitatea şi 

elimină constrângerile care determină comportamente 

conservatoare. 

- Eliberează. 

- Întreabă, de  regulă. "ce", "de  ce"  şi "cine"? 
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Un manager nu lucrează singur. Esența muncii administrative a managerului este prin alții 

care funcționează în numele lui. Acesta este atributul managerial de bază. Pentru că așa stau 

lucrurile, managerul trebuie să îi pună pe alții să îndeplinească ordinele sale și să motiveze 

personalul său să realizeze sarcinile. Aceasta devine sarcina sa principală. Denumirea generală 

pentru această sarcină, care nu este decât un șir vast de sarcini manageriale, este leadership. În 

acest caz, datorită definiției, fiecare manager trebuie să fie un lider, deoarece este capabil să 

realizeze ceea ce i se cere numai prin oamenii săi. În plus, pentru că obținerea obiectivelor 

organizaționale depinde de abilitatea managerilor în organizație de a motiva, leadershipul este 

dinamica motivației care este generată prin procesul managerial. 

Leadershipul este  prin  urmare  compus  din  acțiuni  simbolice  și  practice. 

Comportamentul managerului ca lider poate fi privit ca o secvență continuă de acțiuni 

asociată îndeaproape cu viziunea sau cu valorile cheie în care crede. Consecvența și claritatea 

acestei legături între comportament și viziune și valori sunt sursa creditului acordat managerului 

ca lider și încrederea acordată acestuia se datorează acestui fapt. Modul în care un manager 

proiectează cadrul fizic și evenimentele organizaționale și simbolurile oferă oamenilor săi indicii 

clare legate de ideile și intențiile sale. Cu cât este mai mare consecvența între diversele componente 

menționate mai sus, cu atât mai mare va fi impactul leadershipului său asupra organizației. Există 

un element de suprapunere între termenii leadership și management. Cuban (1988) sugerează una 

din cele mai clare diferențieri între ei. În opinia sa, leadershipul înseamnă influențarea activităților 

altora pentru a atinge obiectivele dorite. Liderii sunt oamenii care modelează obiectivele, 

motivațiile și acțiunile altora. Ei inițiază frecvent schimbarea pentru a atinge țintele noi și țintele 

existente. Leadershipul solicită multă creativitate, energie și antreprenoriat: managementul este 

menținerea eficientă a ordinii organizaționale existente. Un bun management se bazează adesea pe 

abilități de leadership, dar rolul în general implică mai multă menținere decât schimbare.  

Personal, acord importanță atât managementului, cât și leadershipului, precum și o valoare 

specială fiecăruia dintre termeni, pentru că circumstanțe și timpuri diferite necesită reacții diferite. 

O viziune clară este esențială pentru stabilirea tipului și direcției de schimbare, dar în 

aceeași măsură, este important să asigure aprecierea efectivă a inovațiilor și execuția efectivă a 

celorlalte sarcini școlare. Succesul școlii necesită atât leadership, cât și management. 

Leadershipul și managementul nu sunt același lucru, dar ambele sunt importante. 

Organizațiile cu o suprasaturație de management și o penurie de management își pierd în cele din 
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urmă spiritul și scopul. Organizațiile cu lideri puternici și carismatici, al căror management este 

prost, pot decola, dar se vor prăbuși la scurt timp. Provocarea pe care o are o organizație modernă 

solicită de la manager o perspectivă obiectivă, precum și o viziune și un angajament pe care 

leadershipul inteligent le creează (Bolman & Deal, 1997). Eficiența organizațională depinde de 

calitatea leadershipului. 

Școala este o organizație cu toate scopurile și când ajungem să examinăm aranjamentele 

de muncă într-o asemenea organizație înțelegem că referirea se face la angajamentul profesorului 

față de organizație. Angajamentul față de școală include două dimensiuni: eficiența și considerația. 

Angajamentul față de școală este definit ca intensitatea  

identificării și implicarea profesorului în evenimentele școlii – aceasta este dimensiunea eficientă; 

evaluarea școlii - este nivelul compensației pentru șederea lui acolo este dimensiunea considerației. 
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„Se ştie că oamenii au realizat mai mult ca urmare a lucrului cu alţii, nu împotriva 

altora.” 

Dr. Allan Fromme 

 

 Pentru a-şi desfăşura activitatea profesională, pe lângă pregătirea de bază primită în cadrul 

studiilor realizate, trebuie să ne menţinem la curent cu noile informaţii apărute în domeniu, să ne 

documentăm. Pe lângă domeniul nostru de bază, întotdeauna în desfăşurarea activităţii 

profesionale, intervin şi alte domenii/subiecte pentru care nu avem competenţe sau despre care nu 

avem informaţii de multă vreme şi pentru această situaţie trebuie să ne documentăm. În general, 

metoda clasică de documentare era aceea de a citi diverse materiale tipărite despre subiectul care 

ne interesează, participarea la diverse seminarii şi conferinţe asupra subiectului de interes şi 

comunicarea în cadrul unor grupuri profesionale restrânse.  

În ultimii 20 ani, regulile documentării au fost brusc schimbate de apariţia Internetului şi 

de înlesnirea procesului de identificare a materialelor de documentare şi suport pe care acesta îl 

oferă. Informaţiile, greu de obţinut altminteri, acum se află doar la un click distanţă. Internetul a 

revoluţionat societatea modernă ca nici o tehnologie până la acest moment permiţând găsirea, 

transmiterea de mesaje, informaţii şi comuniucarea atât direct cât şi indirect.[1]  

Comunicarea şi interacţiunea cu colegii şi specialiştii din domeniul educaţiei a devenit 

foarte simplă şi se poate realiza prin aşa servicii ca: mesageria instant; serviciul de poştă 

electronică; serviciul de grupuri de ştiri (newsletters),etc.  

O comunicare eficientă se poate realiza şi prin intermediul e-listelor, forumurilor de 

discuţii, blogurilor sau prin formele de comunicare directă care permit comunicarea prin voce, 

video şi text şi fac posibilă inclusiv organizarea unor conferinţe între mai mulţi participanţi 

simultan, sau organizarea unor medii de comunicare, astfel încât să facă posibil schimburile de 
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idei şi experienţe între membrii unei comunităţi online. Posibilităţi sunt foarte multe, trebuie doar 

căutate, deoarece:   „Cea mai nobilă căutare este căutarea excelenţei.”Lyndon B. Johnson . 

În ceea ce priveşte domeniul nostru de interes, căutarea este esenţială pentru cei implicaţi 

în educaţia persoanelor cu nevoi speciale. În lume există foarte multe cazuri de bună practică în 

acest domeniu şi s-au format deja comunităţi de învăţare prin care se diseminează experienţele 

căpătate. 

Instituţiile de la toate nivelurile de învăţământ pot colabora cu ajutorul programelor UE şi 

al platformelor on-line dedicate. Comisia Europeană încurajează cooperarea între instituțiile de 

învățământ de orice nivel prin faptul că sprijină platformele on-line de colaborare între instituții 

și cadre didactice precum şi schimburile studențești și schimburile de experiență pentru profesori 

prin:  

-  e Twinning -  o platformă on-line pe care personalul din școli (învățători, profesori, 

directori, bibliotecari etc.) o pot folosi pentru a comunica, colabora, lansa proiecte și 

difuza idei.;  

- Proiectul ERASMUS + - le oferă instituțiilor educaționale și altor organizații șanse să 

deruleze activități de dezvoltare și relaționare; să creeze parteneriate cu organizații din alte 

țări, pentru a obține rezultate inovatoare sau pentru a face schimb de bune practici; 

facilitează schimburile internaționale pentru studenți, personal, stagiari, ucenici, voluntari, 

tineri și lucrători de tineret 

- EPALE este o comunitate multilingvă cu participare deschisă dedicată personalului 

implicat în educația pentru adulți din Europa.;  

O altă modalitate eficientă în stabilirea unei colaborări fructuoase cu alte instituţii de 

învăţământ o reprezintă Parteneriatul strategic, care sprijină o gamă largă și flexibilă de activități, 

cu scopul de a pune în aplicare practici inovatoare, de a promova dezvoltarea și modernizarea 

organizațiilor și de a sprijini evoluțiile în materie de politici la nivel european, național și regional.  

 În funcție de obiectivele proiectului, de instituţiile participante implicate, de impactul 

preconizat și de alte elemente, parteneriatele strategice pot fi de diferite dimensiuni și își adaptează 

activitățile în consecință, astfel acțiunea permite instituțiilor participante să dobândească 

experiență în cooperarea internațională și să își consolideze capacitățile, precum și să producă 

rezultate inovatoare, de înaltă calitate. Exemple de acţiuni în cadrul parteneriatelor strategice: 

https://ec.europa.eu/epale/ro/home-page
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- programe de învățământ, cursuri, programe de studii comune, module comune (inclusiv 

emodule);  

- învățare, predare, formare, materiale de lucru și metode pentru tineret, abordări și instrumente 

pedagogice;  

- colaborare pe bază de proiect, învățare reciprocă, ateliere de lucru, laboratoare virtuale, spații 

colaborative virtuale;  

- elaborarea și punerea în aplicare a planurilor strategice de cooperare; activități de informare, 

de îndrumare, de pregătire și de consiliere;  

- studii, analize comparative, strângere de probe, studii de caz reale; definirea standardelor 

calitative și a profilurilor bazate pe competențe/ocupaționale; [3] 

De asemenea, se preconizează că toate parteneriatele strategice vor realiza o diseminare 

orientată și amplă a propriilor rezultate, astfel încât să încurajeze utilizarea mai largă a acestora și 

să obțină un impact care să depășească instituțiile participante direct la proiect. Organizații, 

instituții din diferite domenii ale educației, formării și tineretului, precum și din alte sectoare socio-

economice pot lucra în comun, cu scopul de a atinge – prin proiectele lor – obiectivele din unul 

sau mai multe domenii ale educației, formării și tineretului. Următoarele tipuri de activități 

Erasmus+ Programme Guide 2 sunt deosebit de semnificative în fiecare domeniu dat pentru a 

atinge obiectivele în materie de politici, în limitele granițelor sectoriale sau dincolo de acestea. 
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EFICIENŢA UTILIZĂRII TIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV 
 

Prof. Grama Aurelia 

Colegiul Economic, Rm.Vâlcea 

 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu sa îl îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea 

unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o 

permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm 

nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia 

de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea 

capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul 

trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel 

încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu. Deci, introducerea 

în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de 

învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 

profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această 

schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective : 

 1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare  

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual  

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea 

calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile 

acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în 

lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de 

lucru elaborate. 

Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în 

timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la 

lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de 

predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor 

practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea 

individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului 
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de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se atomizează prea mult, iar 

activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas. Totuşi utilizarea 

calculatorului are numeroase avantaje :  

1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială 

rapidă  

2. Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică  

3. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor  

4. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare  

5. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei  

6. Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă 

 8. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate  

9. Dezvoltarea culturii vizuale  

10. Formarea deprinderilor practice utile  

11. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta 

activitatea în funcţie de secvenţa anterioară  

12. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a 

rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele  

13. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii  

14. Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie 

permanentă (educaţia de-a lungul întregii vieţi)  

15. Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este 

utilizat calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii 

 16. Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional  

De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă.  

Astfel, prin intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor 

abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite 

motive. Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei 

materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care 

erau expuşi elevii şi profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se 
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desfăşoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată 

urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa 

legi. Deşi efectuarea experimentelor reale este extrem de utilă deoarece aşa cum spunea un proverb 

chinez: ”o imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”, pregătirea şi realizarea acestora consumă timp şi 

material didactic. În acelaşi timp, calculatorul, construieşte contexte pentru aplicaţii ale 

conceptelor studiate, permite verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor 

optime de desfăşurare a unui nou experiment. De asemenea, calculatorul este folosit pentru 

dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea 

informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a 

aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor dobândite din diverse surse. Calculatorul 

permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională pentru elevi, sau cu 

statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite de către elevi, 

îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă, graţie posibilităţilor de menţinere sub control a 

activităţii elevilor.  

Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat 

într-un “robot” care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când este 

posibil experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, 

răbdarea, atenţia, abilităţile practice. De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla 

dezvoltare intelectuală. Tot atât de importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţă, tot ceea ce 

generează interes şi cunoaştere. Deci nu se poate pune problema înlocuirii profesorului cu 

calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar pentru optimizarea procesului instructiveducativ, în 

anumite etape. Deoarece softul educaţional nu poate răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale 

elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai important rol în educaţie! Utilizarea 

calculatorului în şcoală nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu de exemplu 

informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod raţional 

şi bine gândit! 

Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere 

a performaţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. 

Aceasta implică introducerea orelor de informatică şi TIC la toate profilurile şi la toate treptele de 

învăţământ. De asemenea ar trebui să se lucreze cu grupe mici de elevi, iar clasele să fie dotate cu 

calculatoare performante conectate la Internet, ar trebui realizate biblioteci de programe şi sisteme 
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expert în acord cu curriculum-ul şcolar în curs de reformare, iar promovarea pătrunderii spiritului 

informatic în şcoli să fie intensificată. Profesorii ar trebui să posede pe lângă cunoştinţele teoretice 

şi practice aferente disciplinei studiate şi abilitaţi de utilizare a TIC. Deci concentrarea pe utilizarea 

tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de către profesori şi de către cei care învaţă devine o 

prioritate. De asemenea ar trebui realizate mai multe cercetări metodice privind implementarea 

TIC în educaţie. TIC nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente 

într-o altă manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă 

al profesorilor, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de 

personalitatea şi de posibilităţile elevului. Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie deoarece 

fiecare elev are dreptul la succes şcolar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare 

posibile de aceea trebuie găsite metodele pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie 

deci să renunţăm la cretă, tablă şi burete, la lucrul cu manualul, la rezolvarea de probleme şi la 

efectuarea experimentelor reale deoarece prin realizarea unei legături directe între experienţa 

practică şi ideile teoretice, studiul fizicii contribuie la formarea competenţelor necesare dezvoltării 

personale a elevului şi a societăţii în care trăieşte. 
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INTEGRAREA  TEHNOLOGIEI  MODERNE  ÎN  PROCESUL  DE  

COLABORARE  ÎNTRE  UNITĂŢILE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 
        

Prof. CIOBANU MIHAELA – MARIANA 

Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea 

 

 Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ a apărut ca o necesitate în contextul 

actual al dezvoltării societăţii. Calulatorul ajută la procesul transmiterii, receptării, stocării şi 

prelucrării informaţiei într-o manieră care favorizează dezvoltarea capacităţilor de autoinstruire 

ale elevilor. 

 Procesul mondializării constituie unul dintre fenomenele cele mai controversate ale lumii 

actuale. Înţeles uneori ca o cale de dispariţie a particularităţilor şi de impunere a unor modele 

generalizatoare (şi, de aici, unele reacţii vehemente de respingere), alteori, ca o mişcare de 

unificare naturală a structurilor şi modurilor de acţiune, mondializarea a reverberat într-un mod 

specific şi la nivelul strategiilor de realizare a educaţiei. 

  Tendinţa convergenţei modelelor şi a realizării unor concordanţe între mai multe sisteme 

naţionale de educaţie (sub aspectul conţinuturilor, proceselor, validărilor etc.) este din ce în ce mai 

evidentă. Ceea ce la un moment dat era diferit tinde să se asemene, să se apropie, să împrumute 

trăsături oarecum comune. Specificitatea nu trebuie să dispară, ci să devină un element 

suplimentar, particular, care imprimă o anumită ,,culoare” unui spaţiu oarecare. De altfel, această 

evoluţie nu este dictată de sistemele educative în sine, ci de determinări supraetajate (economicul, 

strategicul etc.) care impun astfel de integrări organizatorice. 

  Materialele didactice hypermedia şi învăţarea prin descoperire au multe lucruri în comun. 

Se pot combina structurile tehnologiilor informatice hypermedia cu teoria învăţarii prin 

descoperire. Utilizarea tehnologiilor informatice în mediile de învăţare (studiu) bazate pe 

constructivism este dat de tehnologiile informatice care oferă o metodă relativ accesibilă, simplă 

şi ieftină pentru crearea mediilor de studiu constructiviste. 

  Noile tehnologii care facilitează comunicarea prin satelit sau fibră optică deschide în 

continuare noi perspective educaţionale. Învăţarea asistată de calculator şi software-ul educaţional 

nu vor putea înlocui profesorul în clasă, câtă vreme orice copil trebuie să dobândească deprinderile 

elementare de muncă intelectuală şi să îşi dezvolte abilităţi sociale fundamentale. Telefonul şi 

televiziunea, deşi au avut un impact puternic asupra vieţii sociale, nu au schimbat radical şi pozitiv 
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demersul educaţional. Dimpotrivă, utilizarea lor excesivă de către copii a devenit sinonimă cu 

eşecul şcolar în conştiinţa publică. 

  Instruirea asistată de calculator presupune exploatarea funcţiunilor didactice pe care le 

poate îndeplini calculatorul. Acest demers de asistare este algoritmizat. În linii generale el cuprinde 

următorii paşi: 

− Prezentarea unei unităţi de informaţie. 

− Apoi, o întrebare adresată celui care învaţă; calculatorul aşteaptă răspunsul elevului, pe care 

îl înscrie într-o manieră, special concepută în acest scop. 

− Scanează răspunsul textual al elevului şi îl califică drept corect sau incorect pe baza unei 

grile predeterminate de care dispune. 

− Dacă răspunsul nu se potriveşte cu cel aşteptat, cere elevului să îl revizuiască şi/sau oferă 

câteva informaţii suplimentare menite să îl ajute pe cel care învaţă la reformularea 

răspunsului. 

  Programele de instruire prezentate pe calculator prezintă o serie de avantaje: 

− furnizează un mare volum de date; 

− asigură o instruire individualizată; 

− favorizează parcurgerea unor secvenţe de instruire complexe prin paşi mici, adaptaţi 

nevoilor individuale de progres în învaţare; 

− facilitează realizarea unui feed-back rapid şi eficient; 

− oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct; 

− stimulează implicarea activă a elevului în învaţare; 

− permite stocarea şi revizuirea unui mare volum de informaţii; 

− oferă posibilitatea unor ilustrări grafice care uşurează înţelegerea unor procese şi fenomene 

mai puţin accesibile. 

Recursul la instruirea asistată de calculator prezintă nu numai avantaje, ci şi o serie de  

dezavantaje: 

− calculatorul prezintă secvenţe de instruire fixe, care nu solicită capacităţile numeroase şi 

variate ale minţii umane, ci, dimpotrivă, obligă la elaborarea unor răspunsuri 

predeterminate; 

− uneori răspunsul incorect este cotat în funţie de erori de detaliu şi nu de esenţă; 

− introduce prea multă dirijare în procesul învăţării; 

− induce o stare de oboseală datorită solitudinii prelungite şi posibilităţilor reduse de 

interacţiune umană (în situaţia în care individul este faţă în faţă cu computerul şi nu este 

conectat la reţeaua Internet); 
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− pune un mai mare accent pe învăţarea instrumentală şi mai puţin pe activităţile cu înţelesuri 

multiple. 

 Educaţia este activitatea socială complexă, organizată, de dezvoltare a personalităţii în 

vederea integrării active şi creative în viaţa socială. 

  Educaţia acţionează ca factor de transformare a potenţialului ereditar, dar şi ca mobilizator 

al factorilor de mediu, asigurând convergenţa influenţelor exercitate la nivel de educaţie formală 

(şcolară), nonformală (oficială, dar în afara şcolii) şi informală (educaţia din domeniu, 

neorganizată). 

  Educaţia, prin modul în care este concepută: 

− fixează direcţiile de dezvoltare psihică (de exemplu, curriculum-ul şcolar stabileşte clar 

obiectivele/finalităţile urmărite); 

− asigură deplina dezvoltare a fiinţei umane; 

− contribuie la accelerarea dezvoltării. 

 Departe de mine ideea de a nega diferenţele interindividuale, dar, luându-le în considerare 

doar pe acestea, se pierde observarea diferenţelor intra sau intersituaţionale importante pentru 

înţelegerea conduitelor şi comportamentelor şcolare. 

  Concepţiile cotidiene asupra inteligenţei şi dezvoltării ei şcolare se află adesea în raport cu 

universul şcolar. În acest univers şcolar este important să nu neglijăm un partener: adultul, în 

general şi părintele, în particular. 

  Îmbogăţirea culturală se bazează pe schimb, pe dinamica dintre ceea ce dai şi ceea ce 

primeşti, dintre cel ce emite ceva şi un receptor oarecare, dintre activitate şi pasivitate în procesul 

ce comunicare culturală.  
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Prof. Berbecaru Anda Maria 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Drăgășani 

  

 

 În contextul societăţii moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume tinde să se 

transforme într-o societate informaţională, apare nevoia ca, încă de la cele mai fragede vârste, 

copiii să fie pregătiţi pentru un contact benefic cu lumea în care trăiesc, aceasta realizându-se  prin 

intermediul calculatorului.  

Transformările societăţii  româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea informaticii, 

pătrunderea hardware-ului şi software-ului modern în ţara noastră, impun o pregătire diversificată 

a tinerilor în acest domeniu. Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare 

pentru educaţie. 

Procesul educaţional atât de complex, devine scena a trei actori: profesorul, elevul şi 

calculatorul, care împreună caută să asigure succesul demersului didactic. Profesorul are rolul 

schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces didactic. Putem spune în 

acest context ca profesorul devine un consultant, un coordonator şi un verificator al procesului 

didactic, el nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu doar profesorul îşi 

pierde rolul principal. Concurat este şi manualul, care nu mai este sursa informaţională de bază, el 

devenind un mijloc de start care se completează cu informaţiile obţinute cu ajutorul calculatorului. 

Elevul este un adept al utilizării calculatorului în procesul didactic, mai ales în contextul ultimilor 

ani. Învăţarea centrată pe elev devine baza instruirii asistate de calculator. 

Calculatorul preia, multe dintre funcţiile şi sarcinile care, prin tradiţie, aparţineau 

profesorului. De exemplu, funcţia profesorului de distribuitor de cunoştinţe va avea un rol redus. 

Mai mult, calculatorul devine un mijloc de intervenţie directă în organizarea situaţiilor de învăţare, 

preluând o serie de sarcini legate de organizarea activităţilor de repetiţie, de exersare, de evaluare 

ş.a. uşor transferabile acum asupra noii tehnologii. Calculatorul poate fi considerat astfel un mijloc 

de informare, de exersare, de simulare, de aplicare şi de consolidarea cunoştinţelor, deosebit de 

util în procesul educaţional.  

Instruirea eficientă cu utilizarea calculatorului este condiţionată de: 
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• Asigurarea resurselor hardware – dotare, instalare de soft, gestionare, întreţinere, asistenţă 

tehnică – aspecte care presupun oarecare competenţe în folosirea calculatorului; 

• Asigurarea resurselor software – instalarea de softuri educaţionale specifice 

• Asigurarea unui mediu organizat pentru implementarea acestei metode.  

Tipurile de aplicaţii specifice instruirii asistate de calculator sunt: 

1. Tutorialele sau lecţiile interactive ghidate sunt alcătuite din prezentări şi ghiduri de 

prezentare a anumitor aplicaţii, cu aceste neefectuându-se exerciţii practice şi nici nu se aplică nici 

un tip de test. Acestea sunt indicate în etapa de prezentare şi ghidare a activităţii de instruire. Sunt 

utilizate pentru însuşirea principiilor şi regulilor şi pentru învăţarea unor strategii în rezolvarea 

problemelor.  

2. Exerciţii practice: constau în executarea de către elevi a unor sarcini practice în scopul 

aplicării cunoştinţelor la soluţionarea unor probleme practice sau în vederea însuşirii unor 

deprinderi. Există exerciţii practice de următoarele tipuri: aplicaţii obişnuite, aplicaţii de 

proiectare, aplicaţii de execuţie, construcţie, producţie sau fabricaţie şi creaţie. Utilizarea 

exerciţiilor practice are ca etapă iniţială demonstraţii executate de către profesor, prin care li se 

explică elevilor cum anume se vor derula exerciţiile practice.  

3. Simulări şi experimente: prin simulare se încearcă reproducerea unor fenomene, procese 

sau situaţii reale. Elevii interacţionează cu programul de instruire în mod similar cu modul de 

interacţiune al unui operator cu un sistem real, într-un mod simplificat. Simularea este bazată pe 

analogia cu sistemul real. Simulările conţin prezentarea iniţială a fenomenului, procesului sau 

situaţiei reale, ghidează activitatea elevului, oferă situaţii practice pe care elevul trebuie să le 

rezolve şi eventual, poate atesta nivelul de cunoştinţe şi deprinderi pe care elevul le posedă după 

parcurgerea programului de instruire.  

4. Jocuri pentru instruire: jocurile sunt predominate de activităţi de simulare; elevul este 

pus în faţa unor situaţii problemă pe care trebuie să le rezolve cu ajutorul unor reguli şi prin diferite 

modalităţi de acţiune care să vizeze atingerea scopurilor. În derularea jocului elevul trebuie să aibă 

posibilitatea să se corecteze atunci când greşeşte, atenţionat fiind că a greşit. Prin astfel de jocuri 

se pot învăţa limbi străine, operaţiile elementare în matematică, ş.a.  

5. Teste pedagogice: sunt poate categoria cea mai des întâlnită, fie independente, fie ca parte 

integrantă a unor aplicaţii complexe. Specificitatea lor depinde de mai mulţi factori: momentul 

testării, scopul testării, tipologia acţiunii (feed-back sau nu). Interpretarea rezultatelor la aceste 
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teste poate determina fie un pronostic al reuşitei, fie un inventar al achiziţiilor, fie un diagnostic 

de stabilire a unor dificultăţi cu menţionarea sursei acestor dificultăţi.  

Folosirea calculatorului ca sursă de informaţii este foarte importantă, elevii putând accesa de 

exemplu Internetul sau enciclopediile multimedia. Acest mod de abordare stimulează învăţarea 

prin descoperire la elevi, ei nu mai sunt cei care recepţionează informaţii, ci trebuie în primul rând 

să înţeleagă întrebările pe care profesorul le pune, urmând ca apoi să găsească ei înşişi informaţiile 

şi să le sintetizeze. Elevii sunt cei responsabili de găsirea informaţiilor din diferite surse, fiind 

provocator pentru el să ajungă la propriile sale concluzii.  

Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea 

pasivă de informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-

şi în acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse alte 

situaţii. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea elevilor de a se implica în 

procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai profesorului în cadrul clasei. 

Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în 

comunicarea cu elevii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive. Profesorul 

rămâne factorul care aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ şi care se 

angajează cu întreaga sa personalitate în educaţie. Profesorul este cel care stabileşte comunicarea 

vie cu elevii, prin intuiţie, empatie, creativitate şi adaptabilitate continuă la elevii săi şi este cel 

care modelează şi caracterele acestora. În acest proces, calculatorul este un instrument auxiliar 

folosit de profesor, instrument care modifică sistemul de învăţare tradiţional şi permite căderea 

barierelor în accesarea informaţiilor. 
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FORMELE EDUCAŢIEI 
                                                            

 Prof. Apostolescu Larisa 

                                                            Şcoala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu-Vâlcea 

 

Educaţia este un fenomen care a apărut odată cu societatea umană şi care a suferit pe 

parcursul dezvoltării societăţii o serie de modificări. De la acţiunea empirică de pregătire a tinerei 

generaţii pentru viaţa socială şi până la acţiunea fundamentată din epoca modernă, educaţia a 

parcurs un drum lung devenind o ştiinţă autentică, cu legităţi şi statut propriu.  

Din perspectiva educaţiei permanente,învăţământul apare ca o etapă importantă în 

formarea individului, dar nu singura. Pornind de la conceptul de învăţare şi prin echivlenţa cu 

acesta, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, Coombs şi Ahmed au diferenţiat trei tipuri de 

educaţie: formală, nonformală şi informală. 

 Educaţia formală  

Educaţia formală reprezintă totalitatea acţiunilor sistematice şi organizate, proiectate 

şidesfăşurate în instituţii specializate şi urmăreşte finalităţi explicite,având scopul formării şi 

dezvoltării personalităţii. Acest tip de educaţie formală se realizează prin procesul de învăţământ, 

ceea ce semnifică respectarea actelor oficiale. Educaţia oficială are următoarele atribute: 

organizată conştient, sistematică, instituţionalizată, reglementată, coordonată, dirijată, planificată, 

evaluată, aşadar este expresie a unei politici educaţionale. 

Educaţia formală ajută la o asimilare permanentă a cunoştinţelor şi uşurează dezvoltarea 

unor aptitudini şi introducerea persoanei în societate. Un aspect esenţial al educaţiei formale o 

constituie evaluarea, aceasta este de mare ajutor reuşitei şcolare. 

Evaluarea formală are următoarele limite: 

- lipsa de creativitatea; 

- caracterul de rutină; 

- nu apare explicarea, de aceea cunoştinţele transmise sunt pur informative. 

        Educaţia nonformală se desfăşoară în afara instituţiilor şcolare, adică în spaţii aflate în 

relaţie de parteneriat cu şcoala. De fapt, acest tip de educaţie se referă la acele întruniri organizate 

în mod sistematic în afara sistemului formal pentru a răspunde unei mari varietăţi de cerinţe de 

învăţare. Profesorului ce adoptă o variantă nonformală i se solicită mai multă flexibilitate şi 

entuziasm, adaptabilitate în adoptarea stilurilor de conducere a activităţii, în funcţie de nevoile şi 

cerinţele elevului. 

Conţinutul şi obiectivele sunt prevăzute în documente special elaborate ce prezintă 

o  mare  flexibilitate şi sunt diferite după vârstă, sex, categorii socio-profesionale, 

interesul  elevilor, aptitudinile lor. Activităţile nonformale se desfăşoară într-un cadru relaxat, calm 

şiplăcut; de asemenea, profesorul ce practică sau alege o astfel activitate trebuie să dispună de 
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mijloace reprezentative care să atragă subiecţii. Evaluarea unei activităţi nonformale este 

opţională. 

Educaţia nonformală încurajează următoarele principii pedagogice: 

- este centrată pe cel ce învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare; 

- subiecţii sunt solicitaţi diferit; 

- curriculum e la alegere, flexibil şi variat; 

- activităţile diferite  sunt şi atractive (după interese, după aptitudini, după aspiraţii). 

          Educaţia informală reprezintă acele procese educative nesistematice, neorganizate, 

nesubordonate unor obiective şi finalităţi explicite, care au influenţă asupra individului. Aceasta 

poate reprezenta produsul experienţei de viaţă a subiectului. 

Influenţele informale semnificative sunt cele din mass-media, din familie, influenţele 

grupurilor de prieteni, colegi, dar, nu în ultimul rând, diferite instituţii culturale, religioase. 

Un exemplu de educaţie informală este atunci când copiii învaţă să vorbească. Ei reuşesc 

acest lucru prin ascultare şi imitare. Părinţii corectează spontan greşelile de pronunţie ale acestora, 

de multe ori silabisind fără intenţie şi încurajând vorbirea corectă. La fel se întâmplă când părintele 

sau educatorul analizează împreună cu copiii experienţele zilnice petrecute în viaţa acestuia. 

Cele trei forme ale educaţiei contribuie la dezvoltarea personalităţii tinerilor şi pot contribui 

la dezvoltarea durabilă a societăţii numai prin intercondiţionare şi interdependenţă. Acest lucru i-

a condus pe unii teoreticieni contemporani ai educaţiei să adopte o concepţie holisticăîn abordarea 

problematicii educaţiei.  

Potrivit holisticii, între cele trei tipuri de educaţie există relaţii de interdependenţă şi 

întrepătrundere. Astfel, educaţia formală are de câştigat dacă reuşeşte să integreze creator multe 

din influenţele specifice educaţiei nonformale şi informale.  

Pe de altă parte, acumulările educaţiei formale pot contribui la dezvoltarea şi eficacitatea 

celorlalte două modalităţi- nonformală şi informală. 
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ROLUL COMUNICĂRII INTERINSTITUȚIONALE ÎN PROCESUL 

EDUCAȚIONAL 
 

Prof. Guriță Elena, 

 Profesor de informatică şi fizică, gr. did. I 

Instituţia Publică Liceul Teoretic ”Gaudeamus”, mun. Chișinău, Republica Moldova 

 

În zilele noastre, educația este îmbogățită prin experimente virtuale și obiecte interactive 

de învățare. Efectuarea de cercetări în natură vizează explicarea fenomenelor și proceselor naturale 

integrale și înțelegerea sistemelor fizice și vii. Utilizarea altor resurse devine din ce în ce mai 

eficientă în comparaţie cu utilizarea doar a manualelor. 

Procesul comunicațional constituie unul din cele mai importante elemente din colaborarea 

dintre unitățile de învățământ. Indiferent de gradul de utilizare a tehnologiilor moderne 

comunicaționale, importanța abilităților de comunicare necesare, pe care elevii trebuie să le 

posede, acesta este un factor important, de succes, în domeniul educației.  

Importanța unei comunicări eficiente în sistemul educațional cuprinde diverse arii de 

activitate: 

- Comunicarea este utilizată în calitate de instrument de bază pentru transmiterea ideilor 

și a părerilor.  

- Comunicarea eficientă asigură un schimb de experiență și are un impact intercultural 

indiscutabil asupra tinerei generații. 

- Comunicarea eficientă oferă posibilitatea de creare a unei motivații bune pentru elevi 

și de creare a unui climat plăcut în cadrul colectivului de elevi. Depistarea modalităților 

corecte de motivare a elevului depinde și de necesitățile acestuia, dar și de respectarea 

opiniilor sale. 

Instituțiile de învățământ, astăzi, cooperează într-un mediu extrem de complex, dinamic și 

competitiv. Procesul de comunicare dintre ele reprezintă o parte importantă din procesul 

educațional. Utilizarea tehnologiilor moderne (informaționale și comunicaționale) este integrată 

în procesul educațional și favorizează implementarea cu succes a diverselor tehnici interactive de 

lucru cu elevii. 

Iar trecerea la comunicarea electronică aduce beneficii semnificative pentru elevii din ţările 

în tranziţie şi în curs de dezvoltare datorită faptului că pot interacţiona cu elevii din diferite ţări. 
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Implicarea elevilor în diverse proiecte la nivel instituțional, municipal, republican sau internațional 

conduc la  formarea competențelor transversale.  

Dezvoltarea intensivă a tehnologiilor informaționale și de comunicație a dus la schimbarea 

stilului, cu care oamenii trăiesc, muncesc, comunică între ei. Dezvoltarea tehnologiilor 

informaționale și de comunicare în învățământ atât la nivel național, cât și internațional, contribuie 

la realizarea mai operativă și eficientă a procesului educațional., 

Odată cu diversificarea mijloacelor tehnice (Internet, video conferinţă, email etc.) au apărut 

noi modalităţi de livrare a conţinuturilor, și această schimbare  a fost însoţită de o reaşezare a 

relaţiei profesor-elev. Astfel se conturează comunitatea de învăţare ca unitate de bază în jurul 

căreia se construieşte procesul de educaţie. Elevul nu mai este singur, ci parte a unei comunităţi 

de învăţare în care comunicarea cu cei aflaţi în aceeaşi situaţie ca şi el este instrumentul prin care 

informaţiile sunt filtrate şi însuşite. Profesorul este văzut ca având un rol de ghidare a comunităţii 

de învăţare spre obiectivele educaţionale stabilite. 

 Comunicarea între unitățile de învățământ vine cu soluții, trebuie doar să o integrăm în 

programul celor mici. Utilizând instrumente digitale moderne  avem posibilitate să aducem un plus 

de culoare, imaginaţie, ceativitate şi de ce nu distracţie în procesul educaţonal.   
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STILUL DE MANAGEMENT DEZIRABIL AL CADRULUI DIDACTIC DIN 

PERSPECTIVA MENTOR - PERSOANĂ MENTORATĂ 
 

Bondoc Luminița 

Grădinița P.P. nr.1 Călimănești 

                                  Motto: „Putem învăţa din experienţa noastră, 

dar nu putem preda experienţă” 

 (Sasha Azevedo) 

          I. Jinga (2001) consideră competenţa profesională a cadrelor didactice „un ansamblu de 

capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu trăsăturile de 

personalitate ale educatorilor, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii 

didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate [...] iar performanţele obţinute să 

se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia”. Există numeroase 

propuneri de seturi de competenţe care să alcătuiască profilul dezirabil al profesorului modern. În 

plus, fiecare societate, în raport cu tradiţiile şi cultura sa, accentuează o dimensiune sau alta. 

În literatura română de specialitate, există recomandări privind un profil dezirabil de 

competenţă. De exemplu, E. Joiţa (2000) propune: 

 

Dimensiunea 

cognitiv axiologică 

 

Capacităţi biofizice fundamentale (biologice, fizice, 

temperamentale) 

Capacităţi cognitiv-intelectuale (cognitiv-concrete, 

intelectualraţionale 

şi intelectual-instrumentale) 

Dimensiunea 

motivaţional - 

atitudinală 

Capacităţi reglatorii referitoare la: domeniul afectiv, 

motivaţional, voliţional, valoric-atitudinal, al orientării în 

problematică 

Dimensiunea                                                       

acţional -  

strategică 

Competenţe normativ – generale 

Competenţe acţional – metodologice (în previziunea, 

planificarea, organizarea situaţiilor educaţionale, în luarea 

deciziilor, în îndrumarea elevilor, în finalizarea, reglarea 

acţiunilor) 
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Stilul reprezintă un comportament distinctiv sau caractiristic, o metodă particulară de a 

acționa. Termenul, specific psihologiei, a fost introdus de către  G.W. Allport (1937) cu referire la 

diferitele tipuri de personalitate sau comportament. În timp, termenul și-a îmbogățit semnificația, 

dar, în esență, stilul semnifică un tipar sau o cale preferată de a face ceva, care rămâne virtual 

aceeași pe o perioadă lungă de timp. 

În management se discută, cel mai frecvent, despre stiluri manageriale, stiluri de leadership 

si stiluri decizionale. Într-o definiție puțin simplistă, dar sugestivă, stilul de leadership este stilul 

propriu de a fi. Stilul mentorului reprezintă modul concret de jucare al unui rol, deci de transpunere 

efectivă în plan comportamental a exigențelor ce derivă din statutul de conducător. Leadership se 

poate particulariza în funcție de situația în care se aplică. De exemplu, pot exista situații în care 

mai potrivit este stilul autocratic și situații în care mai potrivit este leadershipul participativ. 

Activitatea mentorului trebuie sa fie centrată pe nevoile profesorului debutant  prin empatie, 

apreciere pozitivă necondiţionată şi congruenţă. 

Creativitatea, comunicarea, inovaţia, medierea şi leadership-ul sunt competenţe – cheie în 

câmpul socio-educativ, cu rol în dezvoltarea gândirii şi stimularea progresului personal, 

profesional, social şi economic. Cu cât personalitatea mentorului este mai puternică şi mai 

armonios conturată, cu atât forţa de influenţă formativă asupra personalităţii tinerilor profesori 

debutanți este mai mare. 

Cercetările întreprinse de experţii în evoluţia companiilor excelente durabile detronează 

miturile din lumea managementului şi leadership-ului şi demonstrează că progresul şi inovaţia sunt 

realizate de către oameni disciplinaţi, flexibili, creativi şi vizionari, prin două procese – cheie: 

1. Un proces creativ de inventare a unor mecanisme, procese şi strategii noi, care să permită 

alinierea prin păstrarea valorilor fundamentale ale organizaţiei şi stimularea progresului; 

2.  Un proces analitic pentru descoperirea şi înlăturarea nealinierilor care împiedică progresul, 

asemenea celulelor canceroase care trebuie eliminate înainte de a se extinde în tot corpul. 

Mentoratul implică o relaţie între oameni de specialitate, unul fiind profesor debutant, iar 

celălalt un profesor experimentat. Obligaţia asumată de mentor este de a oferi colegilor săi mai 

tineri mijloacele de a reflecta asupra rolului, responsabilităţilor, rezultatelor şi dificultăţilor lor ca 

profesori. 
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Mentoratul are o importanţă deosebită în stimularea şi susţinerea formării noilor profesori. 

Toţi profesorii debutanți trebuie să cunoască modul de organizare a activităţii de mentoring din 

şcoala lor. 

Începerea activităţii didactice, cu toate responsabilităţile şi aşteptările implicate, ar putea fi 

o experienţă descurajantă pentru unii profesori. Sprijinul oferit printr-o activitate de mentorat 

susţinută are un rol important în diminuarea oricăror dificultăţi ce ar putea interveni, permiţând 

profesorilor tineri să se integreze cu încredere în colectivul didactic al şcolii.  

Pentru eficienţa în activitatea de mentorat: 

• mentorul trebuie să antreneze sprijinul celorlalţi colegi, pentru a sugera profesorului debutant 

o gamă largă de teme şi stiluri de predare; 

• mentorul trebuie să aibă timpul necesar pentru analize şi discuţii cu profesorii stagiari. 

De asemenea, mentorii trebuie să-şi înţeleagă bine rolul iar conducerea şcolii trebuie să asigure 

tot sprijinul necesar pentru această activitate. Mentorii au nevoie de timp suplimentar pentru a 

urmări pe tinerii profesori la catedră şi, dacă sunt la începutul activităţii de mentoring, au şi ei 

nevoie de instruire. 

Ce aşteaptă un profesor debutant din partea mentorului? 

Mentorul: 

• oferă o relaţie de sprijin şi o perspectivă critică din punct de vedere profesional; 

• oferă o îndrumare profesională concretă; 

• face legătura între teorie şi practică; 

• creează modalităţi organizate pentru însuşirea de noi cunoştinţe; 

• oferă un feed-back evaluativ încurajator, în condiţii lipsite de stres; 

• poate prezenta principiile de bază ale unei activităţi didactice reuşite şi sprijină aplicarea lor în 

practică; 

• trebuie să facă mult mai mult decât să-i ofere profesorul debutant simpla mulţumire de sine, 

dându-i sentimentul că totul merge bine. 

       Cred ca mentorul trebuie să abordeze în relația cu profesorul debutant un management 

vizionar și durabil în secolul XXI. 

      Ce este managementul vizionar şi durabil în secolul XXI? 

• O alternativă la managementul practicat în mod obişnuit; 
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• O inovaţie în privinţa ideii de management prin adoptarea dinamicii de conservare a valorilor 

şi scopurilor esenţiale şi stimularea progresului; 

• Copiază evoluţia speciilor bine adaptate, care incearcă multe lucruri şi păstrează doar pe cele 

care functionează, pentru a avea şanse să se dezvolte într-un mediu aflat în continuă schimbare; 

• O inovaţie bazată pe cercetare ştiinţifică ce are ca scop conservarea şi îmbunătaţirea calităţii 

vieţii, prin obţinerea unui profit în beneficiul tuturor actorilor din educație. 

       Organizaţia viitorului - școala viitorului: 

• O organizaţie cu viziune, mai inteligentă, mai umană, mai conştientă; 

• O organizaţie care depinde de sisteme şi nu de oameni; 

• Oamenii sunt cel mai important activ: oameni disciplinaţi, responsabili, de caracter, cu 

atitudine pozitivă şi motivaţie intrinsecă; 

• Cultura „hibridă” (John Kotter şi James Heskett, 1992) – manageri formaţi în interiorul 

organizaţiei, dar care reuşesc să inducă o schimbare culturală, fără să piardă valorile 

fundamentale ale organizaţiei; 

• Atingerea breşei este rezultatul unui proces liniştit şi deliberat de înţelegere a ceea ce trebuie 

făcut, prin înaintarea într-o direcţie consecventă, o perioadă de timp îndelungată; 

• Timpul este cel mai important avantaj: transformările majore sunt mai evidente dupa ce s-au 

petrecut decat la momentul respectiv ; 

• Este călăuzită de sentimentul unei misiuni care transcende câştigul financiar. 

      O strategie poate fi considerată eficientă dacă: 

• Îi învaţă pe profesorii debutanți ce să facă, ce se aşteaptă de la ei; 

• Încurajează sau menţine comportamentele dezirabile ale angajatilor; 

• Dezvoltă o relaţie bazată pe încredere şi nu pe frică între mentor și persoana mentorată; 

• Creşte stima de sine a profesorilor debutanți şi simţul răspunderii. 

         Obţinerea performanţei şi atingerea excelenţei în  învățământ presupune acţiune focalizată şi 

refocalizarea atenţiei în mod dirijat, deoarece numai prin procesul de „învăţare acţională” 

debutantul descoperă cum poate „să răspundă eficient schimbărilor”. Este un antrenament pe teren, 

o experienţă care se dobândeşte în timp, prin acţiune susţinută de entuziasmul rezultat din respectul 
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de sine superior şi încrederea în sine, o voinţă disciplinată şi direcţionată spre scopuri contributive, 

care să aducă mai multă valoare, atât în comunitate, cât şi în propria viaţă. 

Bibliografie: 

- Gordon Willard Allport, Personality: A psychological interpretation. (1937) New 
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- Elena Joita, Management educational. Profesorul-manager: roluri si metodologie, 
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  CALCULATORUL ȘI INTERNETUL ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 
 

Prof. Mesteacăn Simona-Ilina 

L. T. Ferdinand I, Rm. Vâlcea 

 

Există o constanța și permanentă dezvoltarea relațiilor interumane și economice în lume. 

Acestea cu ajutorul calculatorului și al Internetului se dezvoltă mai rapid, mai eficient și într-un 

mod interactiv.  Atribuțiile calculatorului și a sistemelor informatice precum 

internetul sunt utilizate în întreagă lume pe scară largă urmărind o permanentă dezvoltare inter-

comunitară. 

Calculatorul și internetul reprezintă două unelte de ultima generație în mâinile omului 

modern cu aspirații către absolut. Aspirații către frontierele spațiului și ale timpului. Totuși, este 

insuficient să cugetăm la beneficiile noilor tehnologii doar în scop 

personal și individual țînând seama de tendința globalizării în lume. Absolut orice domeniu este 

afectat de așa zisă globalizare. Nevoia oamenilor de a fi în permanentă legătură nu afectează doar 

individul prin propriai persoană ci și state, organizații, corporații s.a.m.d.  

Pe parcursul istoriei, conceptului de globalizare i s-au atribuit 

diferite definiții și accepțiuni culminând cu introducerea verbului „a globaliza” în anul 

1944 în „Merriam Webster Dictionary”. Termenul de „global” reprezenta extensia legăturilor de 

orice fel între localități, astfel nascându-se un fenomen nou. Apare conceptul de 

„spațiu global” și „geografie globală” ce duc la înlăturarea distanțelor între localități, legându-

le prin noi hărți ale căror linii vor marca migrații, cai de comunicații, schimburi s.a.m.d. Astfel, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Personality:_A_psychological_interpretation&action=edit&redlink=1
http://www.karte.ro/cumpara/management-educational-profesorul-manager-roluri-si-metodologie
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prin aplicarea termenului de „global” în geografie, coroborat cu o expansiune fizică a dus la 

generarea globalizării. (Dumitru Oprea, Protecția și securitatea informațiilor, 2003, pag. 245). 

În acest spațiu global amintit de Dumitru Oprea 

anterior, integrăm și îngrijorările pe întreg cuprinsul planetei legate de consecințele ecologice 

de care nu s-a discutat. Cercetătorii au descoperit efecte nocive ale industriei producătoare de 

calculatoare și subansamble. 

 Electronistii au înlăturat importante părți din structura calculatorului ce 

afectau viață oamenilor prin reducerea freonilor însă cele mai importante zone cu concentrații de 

reziduuri ostile sănătății s-au înregistrat  în Sillicon Valley și California. (M. Șerbănescu, 

I. Botoș, D. Zamfir Law, Crime & Net, 2002, pag.135). 

Principala problema în ceea ce privește Internetul o reprezintă tocmai libertatea și accesibilitatea 

lui pe plan mondial deoarece autoritățile se vor confruntă cu dificultăți în impunerea de norme 

precum și în stabilirea jurisdicției în care să le aplice. În ciuda tuturor acestor 

factori priviți că și impedimente, calculatorul și internetul ne-au 

schimbat viață influențând economia, relațiile interumane, știință și accesul latot ce reprezintă inf

ormație. De asemenea, ne influențează cunoștiințele și interesele în mâinile noastre 

o nouă tehnologie reprezentând o nouă metodă de a învață lucruri noi. Putem face 

o paralelă între evoluția noastră că oameni a sistemelor politice pe plan 

mondial și evoluția internetului. Odată cu reprimarea regimului comunist în întreg teritoriu 

european, libertatea cetățeanului a devenit un lucru mult discutat și apreciat. 

A început era migrațiilor de populație din spațiile ex-

comuniste către Occident, către lumea liberă. Nu este de mirare faptul că internetul s-a născut pe 

cel mai nou pământ descoperit numit după celebrul Americo 

Vespucci, America. Prima țară liberă, ultima descoperire. Cu toții tindem spre acele valori 

liberale ce i-au guvernat încă de la nașterea lor că stat. 

Internetul reprezintă o extensie a democrației pe plan mondial într-un mediu virtual. 

Poate sunt prea radical, poate voi fi contrazis însă întreagă populație a visat la libertate de mișcare, 

la libertate de exprimare precum și la o evoluție în ceea 

ce privește calitatea vieții. Mergând pe această paralelă a evoluției politice pe plan 

mondial și a evoluției tehnologice, să ne amintim începuturile industrializării și ce 

a însemnat o invenție precum mașînă cu abur pentru omenire. Istoria 
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ne arată că fiecare invenție ne-a schimbat viață iar internetul reprezintă nouă descoperire ce 

ne va calauzii pașii către un nou început în ceea ce privește cunoașterea universului. 

Nu mulți au posibilitatea să exploreze 

lumea în care trăim, să călătorească, însă o mare parte din aceștia au acces la internet. 

Un alt procent, cu siguranță îl vor avea în scurt timp iar ceilalți poate vor fi norocoși sau poate 

doar vor fi auzit de acest sistem mondial. Cert este că internetul ne-a schimbat viață. Ne-

a pus în față ochilor noi metode de comunicare, informare, 

comercializare, învățare s.a.m.d. Depășim granițele propriului spațiu privat explorând minunile 

lumii din propria intimitate a locuinței și realizăm că odată cu 

noi începe o nouă revoluție. Revoluția erei tehnologice. 

 

Bibligrafie: 

• Oprea D., Protecția și securitatea informațiilor, ed.Polirom, ediția a II-a,2003 
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RESURSE TIC PENTRU MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR 

DIDACTICE. SOFTURI UTILE PENTRU MANAGEMENTUL CLASEI - 

LABORATOR INFORMATIC 

 
   INF. Cojocaru Catalin 

COLEGIUL ECONOMIC,RM. VÂLCEA 

 

 

 

De-a lungul timpului in laboratoarele informatice ale institu’iilor de 

învăţământ preuniversitar si universitar, s-au cautat solutii de monitoriyare in ceea 

ce priveste atat controlul statiilor pe care lucreaza elevii cat si crearea unui mediu 

util rapid şi  de ce nu cat mai confortabil de colaborare , creare de feed-back în 

procesul de invatamant centrat pe elev, utilizand mijloace tehnice moderne ale 

procesului instructiv – educativ.  
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Vă prezint doua metode de centralizare, control şi intevenţie la nivel de statie care 

pot fi folosite în laboratoarele şcolare 1. FARONICS cu Insight si 2. FAMATECH 

CORP cu Radmin 

1. FARONICS - Insight 

A. Cerințe de sistem   

          Faronics Insight funcționează cu orice combinație de calculatoare care rulează 

Windows 2000, Windows XP-32, Windows Vista (32 & 64 de biți), Windows 7 

(32/64 de biți), Windows 2003 și 2008 Terminal Server, Windows MultiPoint 

Server, NComputing X , L, U și M-Series, și Mac OS X (10.4 sau mai mare)., iOS4 

pe iPad-uri, iPod-uri și iPhone, și Android v2.3.3 și mai mare. Consola Profesorul 

Mac necesită un procesor Intel care rulează Mac OS X 10.5 sau mai mare. Linux 

Ubuntu (32/64-bit), V10 și V11. Insight este optimizat pentru 800 × 600, 1024 × 

768, și 1280 × 1024 rezoluții de ecran. 

B. Recâștigă controlul în clasă cu Faronics Insight. Acum puteți monitoriza toata 

activitatea de utilizator de la confortul propriei console. Se elimina grija de urmarire 

a fiecare statii de lucru în parte. Pur și simplu de la consola dv. aveti  capacitatea de 

a limita web, aplicatii, de imprimare, și unități.  

 Cu capacitatea de a controla ecranele elevilor și blocare tastaturi / mouse, 

puteți comanda atentia asupra activitatii fara grija ca elevul strica ceva. 

C. Promovarea colaborării Transmiterea unei lectii interactive interactive  ține 

elevii implicați. Utilizarea audio, chat, și caracteristici de difuzare, permite 

comunicarea în moduri noi. Schimbul de la ecran la ecran a unui student cu restul 

clasei oferă studenților un hands-on experiență de învățare. Implicarea studenților în 

luarea deciziilor este ușor de instrument cu vot rapid, și puteți înlocui sistemul 

clicker tradițional pentru a obține un impuls rapid la înțelegerea elevilor. 

• Conducerea centrală este posibil cu noua consola Tech liber. Acum puteți elimina 

dureri de cap de a gestiona mai multe laboratoare, școli, și rețele. Este ușor pentru a 
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oferi suport de la distanță pentru profesori și studenți deopotrivă, astfel încât să puteți 

minimiza întreruperile de lecție și de a ajuta săli de clasă, chiar într-o altă 

clădire. Acesta include mai multe instrumente de bază de gestionare a desktop care 

vă ajută să rămâneți pe partea de sus de inventar, active, actualizări de software, 

securitate, și chiar să controleze Faronics Deep Freeze. Viața tocmai a devenit mult 

mai ușor. 

FAMATECH CORP - Radmin 

Radmin este una din cele mai sigure, cele mai rapide şi cele mai populare 

soluţii software de acces la distanţă, conceput pentru Windows. 

Ecranul unui calculator la distanţă poate fi vizualizat în mărime window sau 

full-screen pe un monitor local. Toate mişcările cursorului şi toate intrările de la 

tastatură sunt transferate direct la calculatorul la distanţă. 

Fişierele pot fi trimise pe/de pe calculatorul de la distanţă, iar comunicaţia cu 

utilizatorul calculatorului la distanţă este asigurată de conversaţia prin text sau de 

conversaţia prin voce. 

Controlul total al calculatorului la distanţă 

  Vizualizarea ecranului la distanţă 

  Transfer fişiere 

  Tehnologia DirectScreenTransfer? oferă cea mai mare viteză de operare 

  Toate datele transferate sunt protejate prin criptare AES pe 256 biţi 

  Închidere sau repornire 

  Conversaţie prin text şi voce Multi-user 

  Trimitere mesaj 

  Suport Intel? AMT 

  Suport monitoare multiple 

  Interfaţă prietenoasă şi uşor de folosit 

  Suport tehnic gratuity 
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Date fiind aceste softuri ramane dor ca didactul sa primeasca sprijin pentru 

licenta si instalare apoi totul este mai usor 

 

 

METODE EFICIENTE DE INTREŢINERE A LABORATOARELOR 

INFORMATICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Prof. Cojocaru Nicoleta 

C.N.I. „MATEI BASARAB”, RÂMNICU VALCEA 

 
 

Instalarea completa a unui PC cuprinde instalarea sistemului de operare, iniţializarea drivere-

lor, optimizarea PC-ului, partajarea resurselor, securizarea lui în reţea şi adăugarea utilitarelor necesare 

desfăşurării procesului didactic. 
 

Datorită numărului mare de utilizatori care se perindă pe parcursul unui an şcolar în 

laboratoarele informatice sunt necesare aplicarea unor procedee care să permită păstrarea sistemelor 

de calcul în bună stare de funcţionare, pe toata durata procesului educaţional. 
 

Doua metode eficiente pentru întreţinerea laboratoarelor sunt: 
 

1. Clonarea cu softul propus Norton Ghost 
 

Norton Ghost este un utilitar performant şi rapid pentru clonarea sistemelor, crearea copiilor 

de siguranţă, restaurare în caz de defectare a sistemului de fişiere. 

Principalele caracteristici 
 

 Interfaţă Windows optimă operaţiunilor de backup şi restaurare a datelor. 
 

 Scrie imagini direct pe hard şi medii mobile, cum ar fi CD-R/RW şi device-uri 

DVD+RW. 
 

 Scrie imagini direct pe medii de stocare conectate prin USB şi FireWire (IEEE 

1394). 
 

 Comunicarea rapidă PC-PC prin folosirea unui IP de reţea, USB sau conectarea 

paralelă directă, asigurând realizarea unei clonări directe şi flexibile. 
 

 Clonarea PC-PC se poate realiza prin cablu paralel, USB sau conectările IP ale 

reţelei locale. Fişierele noi, pot fi adăugate la imaginile create anterior, eliminând 

necesitatea 
 

reclonării întregului disc. 
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Norton Ghost asigură suport pentru sistemele de fişiere Linux EXT2 şi Microsoft PC 

(inclusive FAT 16, FAT 32 şi NTFS) permiţând clonarea atât a sistemelor vechi cât şi a celor noi. 
 

Utilizatorul poate să aleagă cea mai adecvată metodă de clonare pentru fiecare situaţie 

în parte. 
 

2. Virtualizarea cu soluţia propusă VMware 
 

Virtualizarea permite multiple maşini virtuale, cu sisteme de operare heterogene, 

care să ruleze separat, una lângă alta, pe aceeaşi maşină fizică. Fiecare maşină virtuală are 

propriul ei set dehardware (RAM, CPU, NIC, etc) definit la instalare şi care se alocă din 

resursele de bază ale maşinii fizice, pe care este încărcat un sistem de operare cu tot cu 

aplicatii. Interesant este faptul că rata de compresie este bună astfel că la 10 Gb ocupaţi de 

maşina virtuală ar coincide 50 Gb în maşina gazdă. 

 
Maşinile virtuale fac posibilă rularea unui alt sistem de operare într-o “fereastră” a 

sistemului de operare principal, fără a repartiţiona hard-disk-ul. De exemplu: pot rula un 

Windows XP într-o fereastră a Windows 7. Sau se poate rula Linux într-o fereastră a Windows, 

şi invers. Este ca şi cum ai avea un alt calculator (virtual) pe care il poţi porni/opri ca pe un 

program obişnuit. 
 

Suportul pentru maşini virtuale se instalează ca un program obişnuit (exemplu: 

Vmware, Virtualbox, etc). După instalare, cateva configurări stabilesc cât din sistemul real 

poate împrumuta maşina virtuală (memorie, disk). Maşina virtuală are un bios virtual, unde 

poţi alege de unde să boot-eze, etc. Efectiv arată ca un calculator real care porneste. 

 
Cu alte cuvinte maşina virtuală permite instalarea unuia sau mai multor sisteme de 

operare prin intermediul unui soft (VMware,Virtual PC) pe un calculator care deţine un sistem 

de operare şi care va purta numele de maşină gazdă. Avantajul este că odată creată o maşină 

virtuală se poate efectiv copia de pe un calculator pe altul fără alte intervenţii majore. Astfel, 

dacă avem un calculator instalat optim pe care am creat o maşină virtuală, cu toate aplicaţiile 

necesare pentru procesul educaţinal, iar elevii lucrează pe această maşină la desfăşurarea 

laboratorului, eventuala alterare a funcţionalităţii maşinii virtuale se poate remedia prin 

ştergerea maşinii virtuale ”alterate” şi copierea unei maşini virtuale curate păstrată pe un DVD, 

proces care durează maxim 5 minute. 
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COMUNICARE ȘTIINȚIFICĂ LA TEMA: INTEGRAREA TEHNOLOGIEI 

MODERNE ÎN PROCESUL DE COLABORARE ÎNTRE UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÎNT. 

 
Profesor: Boțoc Liliana 

Institutia Publica Liceul Teoretic Gaudeamus, Republica Moldova 

 

Lumea contemporană reprezintă o permanentă provocare pentru educaţie. Noua eră digitală 

determină un nou tip de abordare a fenomenului educaţional prin intermediul noilor tehnologii ale 

comunicării şi informaţiei.  

Sistemele educaţionale din întreaga lume sunt într-o creștere permanentă de folosire a 

noilor tehnologii de informare şi comunicare în procesul educațional. Pentru a-i pregăti pe elevi 

pentru o societate informaţională ei au nevoie foarte mult de cunoştinţe şi aptitudini în folosirea 

eficientă a tehnologiilor informaţionale în zilele noastre. Într-o epocă aflată în permanentă 

schimbare, este foarte important să formăm  la elevi aptitudini de utilizare a tehnologiilor și 

abordare corectă a informaţiilor noi. 

Folosirea tehnologiilor moderne în şcoală sunt niște provocări pentru profesori adresate 

cerințelor elevilor. Intregrarea acestora în procesul tradiţional de predare este o oportunitate de a 

integra inovaţiile tehnologice cu interacţiunea şi implicarea în  modul tradiţional de cunoaştere. 

Nu este un proces uşor, dar dificultăţile pot fi depăşite. Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de 

generaţia părinţilor şi a bunicilor lor, majoritatea cunosc foarte bine să utilizeze internetul, poșta 

electronică, reţelele de socializare de diferite tipuri. Practic noi suntem nevoiți să creștem în 

domeniul integrării tehnologiilor moderne și șă folosim resurse TIC zi de zi la ore. 

În procesul de modernizare a activităţii instructiv-educative, un rol esenţial îl reprezintă 

întroducerea unor forme şi metode moderne şi eficiente de desfăşurare a activităţilor de predare-

învăţare. În activităţile de predare-învăţare sunt utilizate din ce în ce mai mult mijloace didactice 

bazate pe utilizarea calculatorului. Intregrarea TIC în procesul tradiţional de predare-învăţare-

evaluare este o oportunitate ceea ce favorizează transformarea procesului didactic în unul 

interactiv, în acest fel favorizând elevii de a se interesa şi a cunoaşte mult mai multe despre tema 

lecției. Calculatorul este foarte util atât elevului, cât şi profesorului, însă folosirea acestuia trebuie 

realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ. Calculatorul trebuie 

folosit astfel încât să urmărească acumularea de noi cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să 
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permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Astăzi, 

prin intermediul noilor tehnologii, există o diversificare a mijloacelor de acces la informaţie. 

În calitate de professor de limbă engleză și informatică, eu folosesc la ore soft-ul Smart 

NoteBook. Este un program cu o mulțime de activități interactive  care pot fi folosite la orice etapă 

a lecției. Elevii se implică activ și sunt dornici să participe la fiecare activitate elaborată conform 

temei lecției. Mai jos sunt anexate cîteva imagini din jocurile interactive pe care le-am elaborat 

pentru lecții.  
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ȘCOALA ȘI DEZVOLTAREA LOCALĂ - DESCENTRALIZAREA ȘI 

DEZVOLTAREA COMUNITARĂ 
 

Prof. Tatiana Predoană 

Liceul Sanitar Antim Ivireanu, Rm. Vâlcea 

 

 Descentralizarea sistemului educaţional este o opţiune de politică educaţională necesară 

din perspectiva democratizării vieţii interne şi a eficientizării administraţiei serviciilor publice. 

Şcoala este o instituţie care funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai mulţi factori de 

educaţie: familie, autorităţi, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, agenţi economici, 

biserică, poliţie, unităţi sanitare etc. Pentru ca parteneriatul şcoală-comunitate locală să 

funcţioneze adecvat, descentralizarea este absolut necesară. Ea este inevitabilă. 

 În esenţă, descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate, 

responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către 

unităţile de învăţământ şi comunitatea locală. Se crează astfel cadrul unei colaborări eficiente între 

şcoală şi comunitate (C.Stăiculescu, 2011, p.158 ). 

 Descentralizarea în educaţie presupune: redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii 

decizionale şi a răspunderii publice pentru funcţii educaţionale specifice, de la nivel central către 

nivelul local;participarea factorilor non-administrativi, a reprezentanţilor societăţii civile, la 

procesul de luare a deciziilor (părinţi, ONG, mediul de afaceri, asociaţii profesionale, parteneri 

sociali etc.);transferul competenţelor decizionale de la nivelurile centrale către cele locale şi/sau 

organizaţionale, pentru a apropia decizia de beneficiarii serviciului public de educaţie. 

Descentralizarea nu este un scop în sine. Are menirea creării unui sistem de învăţământ organizat, 

administrat şi finanţat conform rigorilor europene în ce priveşte asigurarea calităţii procesului de 

învăţământ, accesului liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la actul educaţional, 

adecvarea ofertei educaţionale la interesele şi nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Ea nu 

trebuie să producă dezechilibre şi distorsiuni în organizarea, conducerea şi susţinerea de la nivel 

naţional a sistemului de învăţământ. Repartizarea clară, echilibrată şi bine delimitată a puterii de 

decizie între organismele şi instituţiile reprezentative ale comunităţilor locale şi regionale, pe de o 

parte şi cele la nivel naţional (Ministerul Educaţiei  Naționale şi Cercetării Științifice, Ministerul 

Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor), pe de altă parte, va contribui la evitarea 

dezechilibrelor şi distorsiunilor în organizarea, conducerea şi susţinerea de la nivel naţional a 
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sistemului de învăţământ. Succesul descentralizării se bazează în principal pe echilibrul între 

autoritate şi responsabilitate pe de o parte, precum şi capacitatea resurselor umane şi fluxurile de 

informaţii, pe de altă parte.În domeniul managerial, descentralizarea deciziei implică dezvoltarea 

sistemului de monitorizare, control şi evaluare din partea comunităţilor locale, dar şi a instituţiilor 

şi organismelor guvernamentale de specialitate. Se trece astfel de la modelul şcolii „consumatoare” 

de resurse la nivel naţional la şcoala reprezentativă pentru comunitate. 

 Descentralizarea conferă şcolii rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea 

şi consultarea tuturor actorilor sociali interesaţi din perspectica dezvoltării durabile a comunităţii 

în care funcţionează, pe de o parte, iar pe de altă parte din perspectiva globalizării educaţiei. 

Descentralizarea este o politică intersectorială ce vizează şi celelalte componente ale sistemului 

social( politice, economice, culturale, administrative) (C.Stăiculescu, 2011, p.161). 

 Descentralizarea este un mijloc prin care pot fi atinse obiective de natură: politică care 

presupune democratizarea sistemului de învăţământ, creşterea participării la deciziile privind 

educaţia diverşilor actori sociali; economico-financiară care presupune alocarea mai eficientă a 

resurselor, creşterea eficienţei economice, atragerea de noi resurse materiale şi financiare; 

pedagogică care presupune creşterea calităţii învăţământului prin promovarea inovaţiei în 

învăţământ, motivarea prin participare a tuturor factorilor cuprinşi în procesul instructiv-educativ; 

organizatorico-administrativă care presupune creşterea eficacităţii conducerii şi a administrării 

învăţământului. 

Domeniul legislativ  asigură aplicarea măsurilor de descentralizare şi trebuie făcută în primul rând 

prin prevederi legislative în care să existe o corelaţie între legislaţia specifică sistemului de 

învăţământ şi celelalte domenii. 

 Descentralizarea prin delegarea unor competenţe de decizie sporite în direcţia şcolii, a 

partenerilor sociali şi economici presupune realizarea unei reforme globale care afectează întreg 

sistemul educativ. Formarea comunităţilor locale, cu o politică de dezvoltare locală coerentă şi 

solidă este în măsură să încurajeze descentralizarea sistemului de învăţământ. Şcoala componentă 

esenţială a comunităţii locale trebuie să dezvolte astfel un parteneriat comunitar. Descentralizarea 

este un proces desfăşurat în toate sectoarele sociale: servicii educaţionale, servicii sociale, 

administraţie publică, etc. Funcţionalitatea măsurilor de descentralizare este asigurată de 

sincronizarea acestora în toate domeniile sociale (C.Stăiculescu, 2011, p.167 ). Descentralizarea 

este un proces realizat în etape cu o durată mare şi vizează atât mecanismele sistemului cât şi 
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schimbarea mentalităţilor. Realizarea unui plan al descentralizării, adoptarea unor strategii de 

acţiune pe termen mediu şi lung sunt condiţii esenţiale. 

 Într-un sistem de învăţământ descentralizat atribuţiile decizionale ale nivelelor de 

conducere sunt: 

1. Autoritatea centrală- Ministerul Educaţiei Naționale: fixează finalităţile educaţiei, politica şi 

strategiile educaţionale; stabileşte un nucleu al curriculum-ului viabil la nivel naţional şi a 

standardelor ce trebuie respectate în procesul instructiv-educativ; finanţează unele programe 

speciale ce vizează stabilirea echilibrului între diversele zone educaţionale; asigură finanţarea de 

bază de la bugetul public şi urmăreşte păstrarea unui echilibru din acest punct de vedere între 

diverse zone ale ţării; coordonează pregătirea personalului didactic; sprijină educaţia în domenii 

de interes naţional. 

2. Autorităţile locale: inspectorate şcolare, primării, responsabili judeţeni, agenţi economici care 

dobândesc noi atribuţii decizionale în ceea ce priveşte atragerea şi gestionarea de noi fonduri 

materiale şi financiare, noi atribuţii în stabilirea unor coordonate de politică educţională cu privire 

la specificul local, condiţii, resurse, necesarul de forţă de muncă. 

3. Şcolile dobândesc atribuţii în alegerea unui curriculum cu specific local, în organizarea educaţiei 

nonformale, în utilizarea resurselor, în colaborarea cu diversele instituţii locale şi cu ceilalţi factori 

ai comunităţii locale: părinţi, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici, autorităţi publice 

locale.  

Descentralizarea în domeniul financiar are ca scop creşterea volumului resurselor financiare 

destinate învăţământului şi eficientizarea utilizării lor. Ea se poate realiza prin diversificarea 

surselor de finanţare, transferul deciziilor privind alcătuirea bugetelor locale şi centrale şi modului 

de administrare al acestora, controlul realizării lor. 

 Domeniul informaţional are ca scop redirecţionarea principalelor linii de comunicare de pe 

verticală pe orizontală şi încurajarea interacţiunilor orizontale. Prin creştera responsabilităţilor la 

nivelul şcolii, prin participarea la decizie a celor interesaţi de şcoală se îmbunătăţeşte comunicarea, 

creşte gradul de motivare a celor interesaţi, toate acestea ducând în final, la sporirea calităţii 

învăţământului. Domeniul formării managerilor şcolari prin elaborarea unui proiect coerent care 

să cuprindă o componentă substanţială referitoare la politica, mecanismele şi practicile de 

management. Descentralizarea îi permite directorului de şcoală lărgirea şi diversificarea câmpului 

de activităţi şi responsabilităţi, acesta trebuind să devină coordonatorul şi animatorul principal al 
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proiectelor de dezvoltare instituţională şi împreună cu echipa sa să formuleze politica de dezvoltare 

a şcolii. Asigurarea echilibrului între centralizare şi descentralizare în învăţământul românesc 

trebuie păstrată, schimbările practicilor şi mentalităţilor centraliste necesită un proces profund şi 

de durată. Practicile descentralizării trebuie adoptate în măsura în care produc schimbări calitative 

şi optimizează activităţile şcolare pe toate planurile. 

 Impactul estimat al procesului de descentralizare vizează aspecte importante ale 

parteneriatului şcoală – comunitate şi anume: a) la nivelul şcolii: democratizarea vieţii şcolii, 

inovaţie şi diversificarea ofertei şcolare, asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea 

procesului instructiv-educativ şi a condiţiilor de realizare a acestuia; b) la nivelul consiliului local: 

implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educational, asumarea de 

către autorităţile locale a responsabilităţii privind furnizarea de servicii educaţionale, dezvoltarea 

comunităţii prin transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate; c) la 

nivelul societăţii: corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii, integrarea socială 

prin diferenţierea absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni, promovarea valorilor autentice 

şi a tradiţiilor specifice. 

 Blocajele descentralizării pot apărea din patru direcţii:lipsa calităţii instituţionale; lipsa de 

pregătire a celor implicaţi, bariere culturale-individuale, de grup şi comunitate; adoptarea unor 

prevederi legislative multiple, uneori contradictorii; inadecvarea politicilor şi strategiilor la 

situaţiile şi la nevoile reale. Pentru asigurarea unui bun parteneriat şcoală-comunitate locală, 

descentralizarea în domeniul managementului educaţional şi democratizarea acestuia sunt absolut 

necesare. 

 Şcoala poate deveni astfel, centru educaţional şi de cultură al comunităţii care poate pune 

la dispoziţia acesteia oferte educaţionale bazate pe nevoi locale reale. Şcoala, alături de alte 

instituţii care funcţionează în comunitate este direct influenţată de nivelul de dezvoltare 

comunitară. În esenţă dezvoltarea comunităţii vizează evoluţia acesteia, un proces de intervenţie 

complexă, planificată, care are ca scop creşterea capacităţii comunităţii de a-şi pune în practică 

propria viziune de dezvoltare. Dezvoltarea comunitară este o evoluţie planificată în care aspectele 

economice, sociale, culturale, de mediu, administratice contribuie la realizarea unui mai “bine 

comun”, la bunăstarea comunităţii şi a oamenilor care fac parte din ea. Membrii comunităţii 

acţionează colectiv pentru a soluţiona problemele comunităţii, iniţiativele variind ca intensitate şi 
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întindere de la iniţiative luate de grupuri mici până la iniţiative majore care implică întreaga 

comunitate. 

 În esenţă, dezvoltarea comunitară vizează: crearea unei comunităţi puternice, active, unite, 

perseverente; dezvoltarea capacităţii comunităţii de a-şi identifica, analiza şi rezolva problemele 

fără intervenţia altor factori din afara sa; comunitatea în care oamenii au iniţiativă, se simt capabili 

să intervină şi să coopereze în rezolvarea problemelor locale care le afectează viaţa comună; grupul 

de oameni în care aceştia dobândesc încredere în ei însăşi şi în cei din jur, îşi conştientizează 

puterea de a decide în comunitate asupra vieţii comune; oamenii din comunitate care îşi asumă 

responsabilitatea pentru destinul comunităţii în care trăiesc, se bucură de bunăstarea colectivă şi 

sunt mândri de comunitatea în care trăiesc. 

 Dezvoltarea unei comunităţi este rezultatul acţiunii oamenilor din acea comunitate fiind 

astfel condiţionată de capacitatea oamenilor de a folosi resursele de care dispun, de capacitatea lor 

de a lucra împreună pentru a defini şi urmări realizarea intereselor comune.  Dezvoltarea 

comunitară este dependentă de o multitudine de resurse: naturale, umane, financiare, de 

infrastructură. Resursele naturale sunt cele furnizate de natură: pământul, apă, aer, minerale şi 

metale de suprafaţă/ subteran, petrol şi gaze naturale, păduri, vegetaţie, viaţă sălbatică. O bună 

gestionare şi administrare a acestora aduce bunăstarea comunităţii şi membrilor săi. Resursele 

umane sunt deosebit de importante în dezvoltarea comunitară şi vizează: familii şi stiluri de viaţă 

sănătoase, capacitatea de a construi, educa şi pregăti, planificarea carierei, valori şi norme 

promovate etc.  (C.Stăiculescu, 2011, p.185 ). Resursele financiare sunt importante în dezvoltarea 

comunitară în măsura în care ele sunt localizate, atrase şi cheltuite adecvat la nivelul comunităţii. 

Infrastructura este o parte necesară a dezvoltării comunitare. Aici putem include structuri şi 

construcţii fizice, transport, sisteme de comunicaţii, sisteme electrice, hidrotehnice, canalizare, 

încălzire, curăţenie şi gestionarea deşeurilor etc. Nu trebuie să facem însă abstracţie de istoria 

comunităţii, de contextul socio-economic şi istoric în care se dezvoltă o comunitate. 

 În esenţă, dezvoltarea comunitară poate fi raportată la trei domenii sociale:demografică, 

economică, de servicii. 

 În România dezvoltarea comunitară este diferită de la o regiune la alta şi este dependentă 

de localizarea geografică, de nivelul dezvoltării economice şi sociale. Dezvoltarea şcolii trebuie 

privită din cel puţin două perspective (C.Stăiculescu, 2011, p.188 ): aceea a eforturilor depuse de 

către comunitate în ansamblu în scopul dezvoltării; autorităţi active, oameni implicaţi, nivelul 
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investiţiilor crescut, venituri bune pe cap de locuitor, investiţii în infrastructură în general şi în 

infrastructura şcolii etc.; eforturi depuse de către şcoală în scopul adaptării la cerinţele comunităţii: 

management participativ, conlucrare cu autorităţile, părinţii, implicare a cadrelor didactice şi 

pregătirea adecvată a acestora etc. 

 Relaţia şcoală comunitate locală este influenţată de o multitudine de factori printre care 

putem enumera  (C.Stăiculescu, 2011, p.190 ): mediul social al comunităţii (rural, urban, mărimea 

comunităţii, întindere geografică etc.); gradul de cultură, nivelul studiilor populaţiei care îşi trăieşte 

viaţa în comunitate – influenţeză şi viaţa şcolii. Modelul social al profesiilor de succes, modelele 

oferite de către cei apropiaţi copiilor influenţează şi gradul acestora de aspiraţii; profesiile 

dominante în comunitate – pot deveni atât modele pentru copii dar pot dicta şi o anumită orientare 

a şcolii către pregătirea copiilor în domeniul profesiilor cerute de către comunitate, de agenţii 

economici activi; dezvoltarea economică şi tehnologică a comunităţii; reprezentările sociale, 

mentalităţile şi atitudinile privind educaţia copiilor, nivelul aspiraţiilor familiilor faţă de educaţia 

copiilor; valoarea acordată studiilor şi profesiilor; percepţia privind misiunea şcolii în 

comunitate;componenţa demografică a comunităţii: ritmul creşterii demografice, structura pe 

vârste a populaţiei, tipul de familii, structura ocupaţională a locuitorilor etc. În opinia noastră nu 

putem vorbi de o dezvoltare adecvată a şcolii în context comunitar fără a ţine seamă de toate 

aspectele enumerate. Deşi investite cu aceleaşi roluri sociale, şcolile funcţionează în comunităţi 

diferite, gradul de dezvoltare al acestora estedependent de resursele comunităţii, de tipul de 

management adoptat de conducerea şcolii dar şi de nevoile beneficiarilor de servicii educaţionale: 

copii, familii, adulţi etc. 

Şcolile care au acces la mai multe resurse ale comunităţii (umane, materiale, 

informaţionale, tehnologice) pot dezvolta forme de manifestare ale parteneriatului şcoală- 

comunitate diverse şi centrate pe nevoile comunităţii.O şcoală dezvoltată este aceea care răspunde 

adecvat unei game cât mai mari de nevoi ale beneficiarilor săi, dispusă şi implicată în parteneriate, 

flexibilă şi cu oameni pregătiţi şi motivaţi. 

 Dinamica economică şi socială înregistrată în prezent la nivel naţional a determinat apariţia 

unor schimbări importante în sistemul educaţional românesc. Datorită complexității şi a gradului 

de dificultate al problemelor cu care se confruntă școala românească, cât şi impactului inerent al 

educaţiei şcolare asupra întregului sistem social, soluţionarea dificultăţilor prezente reclamă 

colaborarea, cooperarea, parteneriatul unor categorii extrem de largi, cum ar fi: întregul personal 
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angajat în sistemul de învăţământ, toate segmentele de elevi cuprinşi în instituţia şcolară, părinţii 

şi susţinătorii legali ai preşcolarilor/elevilor, comitetele de părinţi, organizaţiile guvernamentale şi 

non - guvernamentale, cu caracter central sau local, reprezentanţii cultelor religioase, agenţii 

economici şi reprezentanţii lumii economico-financiare, structurile de tip sindical, autorităţile 

centrale sau locale, instituţiile de sănătate publică etc.  
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COMUNICAREA, PION AL EDUCAŢIEI  
                                              

Prof. Faităr Cosmin 

Şcoala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu-Vâlcea 

 
                La început a fost Cuvântul!... Dumnezeu a creat lumea prin Cuvânt. Totul este 

comunicare!... Deosebit de elocventă în acest sens este o afirmaţie a Pr. Dumitru Stăniloae care 

considera că ,,Lumea ni s-a dat pentru comunicare între noi, penru a ne ajuta, prin ea, pe noi 

înşine.” Omul exteriorizează sinele prin comunicare. 

               În ansamblu, COMUNICAREA  reprezintă un proces complex de transmitere a 

informaţiilor în cadrul unui cuplu pragmatic format din emiţător şi receptor. Ea  face posibilă 

coexistenţa indivizilor şi stă la  baza raporturilor interumane. Sub orice formă, omul comunică: fie 

că verbalizează, fie că tace, fie prin mimică şi gestică, individul are întotdeuna un cuvânt de spus. 

Comunicarea este  percepută ca element fundamental al existenţei umane. 

               În fiecare clipă, indivizii comunică, stabilind relaţii interumane bazate pe respect 

reciproc, încredere, iubire, înţelegere, loialitate, sinceritate, ori sprijin sau suport moral.  Societatea 
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modernă în care trăim  ne învaţă şi ne impune o diversificare a rolurilor, comportamentelor şi 

relaţiilor cu care individul interacţionează. Pionul principal în stabilirea şi dezvoltarea raporturilor 

interumane o reprezintă insăşi COMUNICAREA. 

              PERSUASIUNEA reprezintă  o  formă de influenţare.  Aceasta este  modalitatea de 

argumentare prin intermediul căreia o persoană încerceacă să convingă o altă persoană sau un grup 

de persoane să creadă sau să facă un anumit lucru. Persuasiunea este un proces de ghidare al 

oamenilor pentru a adopta idei, atitudini sau acţiuni (raţionale sau mai puţin raţionale). Ea se 

bazează pe discuţii şi „atractivitatea prezentării” în locul folosirii mijloacelor de forţă.  La o privire 

mai atentă,  este vorba chiar de societatea în care convieţuim. 

             Un exempu elocvent îl reprezintă mijloacele de comunicare în masă. Acestea reprezintă 

un sector al comunicării sociale– presă scrisă, audiovizual, un sub-sector- cotidiene, reviste,radio, 

televiziune prin cablu sau un organ anume: un ziar, o revstă, un post de radio sau tv. Mijloacele de 

comunicare în masă  care au o uriaşă forţă de persuadare, de influenţare  a consumatorului de 

informaţie, a publicului larg care „ înghite” momeala şi o „ mestecă ” cu mare plăcere,  de cele 

mai multe ori în mod inconştient. Acest lucru este valabil în mai toate  domeniile, pornind de la 

cel comercial şi continuând cu cel al vieţii publice şi politice. Astfel apare MANIPULAREA. 

Aceasta reprezintă  o formă des întâlnită în viaţa cotidiană, o formă  extremă a persuasiunii, 

o  acţiune prin care un actor social (persoană, grup, colectivitate) este determinat să gândească 

şi/sau să acţioneze într-un mod compatibil cu interesele iniţiatorului, şi nu cu interesele sale, prin 

utilizarea unor tehnici de persuasiune şi distorsionând intenţionat adevărul, lăsând însă impresia 

libertăţii de gândire şi de decizie. Diferenţa dintre manipulare şi persuasiune constă în faptul că 

actorul social persuadat cunoaşte intenţia celui care foloseşte această tehnică pentru convingere, 

pe când în manipulare cel manipulat nu este conştient de intenţia celui care se foloseşte de acest 

proces de convingere. Fără îndoială că din momentul în care acceptăm să facem parte din societatea 

modernă, suntem în permanenţă agresaţi de către manipulări, persuadări şi manipulatori. De când 

venim pe lume, suntem obligaţi, prin legea firii să acceptăm voit sau nu, nedreptăţile, manipulările 

din toate părţile şi credinţa într-o viaţă “liniştită”. 

                 Un alt exemplu îl reprezintă domeniul publicităţii unde  comunicarea are drept scop 

cucerirea şi influenţarea consumatorului prin mesaje atrăgătoare. În funcţie de clientul care trebuie 

convins, sunt folosite diferite mijloace de comunicare. Cand vrei să convingi pe cineva mesajul 

tău trebuie să fie puternic, robust şi penetrant. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Idee
http://ro.wikipedia.org/wiki/Persuasiune
http://ro.wikipedia.org/wiki/Persuasiune
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                 Consider că cei mai mulţi  dintre oameni au o  vagă idee  despre tehnicile de manipulare 

şi persuasiune şi rezultatele lor. De aceea, majoritatea indivizilor, chiar şi în mod conştient cad în 

capcana “informaţiei folositoare”.În acest fel,  exemplele concrete vin să susţină cele menţionate: 

ziarele, revistele de scandal, televiziunea, Internetul( care va fi tratat in cele ce urmează ca metoda 

clară de persuadare şi manipulare) sunt canale de comunicare care satisfac o nevoie fundamentală 

a omului modern însetat de cunoaştere: informaţia. Însă aceste canale realizează mai mult decât 

simpla informare. Ele influenţează în mod cert orientarea şi dirijează opinia publică,  interesele şi 

motivaţiile indivizilor , conştiinţele chiar dincolo de propria voinţă, persuadând şi manipulând “ 

oile rătăcite” ale societăţii. 

                 Mass-media, în special televiziunea denumită sugestiv regina mass-media modernă  şi 

Internetul ( care s-a dezvoltat şi a acaparat întreg mapamondul) pot merge chiar până la 

distrugerea discernământului, instalarea unei apatii. Acestea duc la crearea  unei totale dependenţe( 

a se observa comportamentul tinerilor a căror “aer” îl reprezintă internetul, chatul,  jocurile, etc) 

şi, în cel din urmă la distrugerea vieţii, a voinţei de a înţelege şi a acţiona. 

                REALITATEA COTIDIANĂ este una singură, iar modul în care ne raportăm la ea este 

diferit în funcţie de perspective, cunoştinţe, de intelect, într-un cuvânt  în funcţie de grila de lectură 

proprie fiecăruia (determinată de cunoaştere şi de starea emoţională). 

                În cele ce urmează, voi trata problema comunicării prin noua tehnologie şi cea a 

manipulării şi persuadării prin utilizarea Internetului. Fără îndoială,  că Internetul este o poartă 

deschisă spre o altă lume…o lume a tuturor posibilităţilor, unde orice informaţii, legate de o 

persoană şi până la un eveniment istoric sau o ştire de ultimă oră, de la recenzia unei cărti şi până 

la dicţionare online pot fi găsite şi folosite cu ajutorul Internetului. 

               De-a lungul timpului, comunicarea s-a dezvoltat odată cu evoluţia omenirii. Astfel, în 

zilele noastre este necesar un singur SMS pentru a “agăţa”  fata dorită, florile şi declaraţiile de 

dragoste din suflet fiind deja demodate. Fiecare generaţie aduce ceva nou, îşi impune propriile 

valori, propria comunicare, astfel lumea este în continuă schimbare. În opinia multora, aceasta 

înseamnă evoluţie, schimbare, progres. Ne place sau nu, aceasta este realitatea cotidiană în care 

încercăm să supravieţuim. În mod paradoxal, tehnologia avansează mai rapid decât individul. 

              Astăzi, putem transmite şi primi informaţii imediat, de  oriunde din lume, în doar câteva 

momente,  putem comunica cu oricine, oricând din orice colţ a lumii s-ar afla. Progresul nu este 

doar al ştiinţei, ci şi al limbajului, în urma căruia comunicarea are de suferit schimbări majore.  
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              Utilizarea calculatorului  a devenit firească şi aproape indispensabilă, unde 

MANIPULAREA ŞI PERSUASIUNEA îşi exercită mari drepturi asupra utilizatorilor săi. 

              Sistemul de comunicare cel mai eficient astăzi, pe lângă televiziune este INTERNETUL 

(forma cea ma utilizată fiind chat-ul) această “boală” ce a acaparat în special tineretul, prin care 

se manifestă cel mai bine persuadarea, respectiv manipularea. S-a constat că majoritatea celor 

care utilizează  canalele chat caută în spaţiul virtual  ceea ce nu pot avea, ceea ce le lipseşte în viaţa 

reală. Cei care utilizează internetul sunt interesaţi de a cunoaşte noi persoane, de a se informa(mai 

puţin),  dar în timpul navigării pe net, apar diferite forme ale manipulării, al căror scop este 

atragerea “clienţilor”( mai ales a  minorilor) prin reclame, site-uri erotice, jocuri violente, etc. 

Menirea lor este clara: se urmăreşte distrugerea vieţii, dezorientarea lor, implementarea 

violenţei, dezechilibrul psihic, comportamentul  agresiv, devenind, în acest fel, “drogul  virtual 

indispensabil” al societăţii moderne. Se pare că Internetul  va deveni viitorul tehnologic al 

comunicării, dar atunci omul viitorului nu va  fi vorbăreţ, ci gramofon (Şelaru Vasile, Coman 

Claudiu – Comunicarea între informare şi manipulare, Editura All Beck, Bucureşti, 2005-p.138) 

              Obişnuinţa şi dependenţa de a avea prieteni virtuali poate înlocui nevoia de a comunica 

cu ceilalţi. Un alt mare dezavantaj al internetului în cadrul relaţiilor interumane este că acesta poate 

distruge credibilitatea şi increderea în ceilalţi. Internetul este o sabie cu doua tăişuri: alături  

de avantajele care “ne iau repede ochii”, vin din urmă cu paşi repezi dezavantajele  multiple ale 

acestuia. 

              Această formă extremă a persuasiunii, manipularea este în strânsă legătură cu crearea 

dependenţei şi înrobirea utilizatorilor prin crearea iluziei de libertate absolută, de ieşire de sub 

controlul “fratelui cel mare”, reprezentat de către societate. 

             În fapt, comunicarea  este determinată de nivelul cultural, de bagajul intelectual pe care 

îl posedă fiecare individ, iar limba şi sensul dat cuvintelor reprezintă expresia şi măsura fiecăruia. 

Prin utilizarea chat-ului, a messenger-ului , comunicarea şi-a pierdut esenţa,  limbajul a devenit 

facil, căpătând noi forme:asl, pls, sal, etc. Acesta este limbajul ”mutilat” utilizat de cele mai multe 

ori în zilele noastre de către generaţia tânără, care reprezintă viitorul de mâine. 

             Având în vedere cele expuse mai sus, putem afirma că societatea modernă poate fi 

denumită  societate electronică , cu peste 300 de milioane de utilizatori de Internet, majoritatea 

„fanii” chat-ului. (Şelaru Vasile, Coman Claudiu – Comunicarea între informare şi manipulare, 

Editura All Beck, Bucureşti, 2005- p. 148) 
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            OBSERV că în zilele noastre, manipularea a ajuns la un nivel în faţa căreia individul de 

rând este neputiincios , o simplă piesă de şah pe tabla vieţii, în care acesta  îşi pierde personalitatea 

şi  eul propriu. 

                Dimensiunea persuasivă şi cea seductivă a discursului politic se îmbină în proporţii 

diferite în toate tipurile de comunicare cu caracter politic performate de actorii politici în mass-

media sau în Parlament. Cum orice formă de comunicare politică are la bază o ideologie, un set de 

valori şi de idei pe care vorbitorul intenţionează să le imprime interlocutorului, determinându-l să 

adopte un comportament conform acestei doctrine, se poate spune că discursul politic este 

propagandistic în orice situaţie, prin definiţie.   

 Limbajul metaforic contribuie la crearea unei imagini negative a adversarului: PD este cel 

care reprezintă virusul instabilităţii politice, iar T.B. şi PD reprezintă pentru România o adevărată 

axă a răului [...] Actuala putere şi această axă a răului [...], aceşti viruşi la adresa democraţiei 

româneşti. (PSD, 10.12.2006) 

 Chiar dacă nu este demonizat, prezentat ca duşman al valorilor fundamentale pe care se 

sprijină întreaga organizare a statului, poate fi de ajuns să fie ironizat, persiflat, pentru ca oponentul 

să se prezinte drept incapabil în viziunea publicului. 

 Generalităţile epatante în teoria lui Larson cu privire la modalităţile de concretizare a 

propagandei corespund, într-o anumită măsură, hiperbolizării excesive care caracterizează limba 

de lemn, aşa cum este ea concepută în lingvistica europeană, mai ales în spaţiul francez. 

 Adjectivele hiperbolizante sunt preferate nu numai în lumea reclamei, unde„nimeni nu a 

auzit vreodată de o baterie <cu putere mică> sau de un aspirator <de forţă medie>, după cum 

necunoscute sunt şi sintagmele <creveţi mijlocii sau mici> - se primesc numai de trei dimensiuni: 

<colosali, mamut, jumbo>”5, ci şi în promovarea oamenilor politici. Deşi cuvintele par concrete, 

ele sunt lipsite de referenţi reali şi, prin urmare, se bazează pe strălucirea lor pentru a avea efect, 

iar efectul este, în concepţia lui Larson, scurtcircuitarea judecăţii raţionale a oamenilor.  

 Impactul pe care aceste tehnici îl au în domeniul politic se poate dovedi şi prin grija 

deosebită a actorilor politici şi a echipelor de consilieri din jurul lor pentru a introduce în 

discursurile lor termeni care să caracterizeze adversarii şi termeni pentru convingerile reprezentate 

de ei înşişi. Un fost purtător de cuvânt al Camerei Reprezentanţilor din Congresul american a 

 
5 Larson, Ch.,op.cit.,p.403. 
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alcătuit o listă de termeni ce trebuiau folosiţi de candidaţii propriului partid la adresa adversarilor 

(trădare, corupţie, criză, eşec, lăcomie, ipocrizie, incompetenţă, risipă, superficialitate ş.a.m.d.) sau 

pentru prezentarea programelor proprii (provocare, familie, opţiune, curaj, datorie, libertate, 

muncă, ajutor, putere, succes). Se poate observa că mulţi dintre aceşti termeni se organizează în 

perechi antonimice, determinând o polarizare a vocabularului utilizat pe axa „noi”- „ei”.   

 Decodarea mesajului se blochează nu numai din cauza aglomerării de termeni care 

denumesc noţiuni atât de generale încât ajung să nu mai desemneze nimic, dar şi din cauza 

structurii paradoxale din punct de vedere semantic: un partid se poate plasa pe o poziţie care să 

conducă la realizarea justiţiei sociale, însă o noţiune abstractă precum progresul nu poate avea 

niciun fel de atitudine, fie favorabilă, fie defavorabilă, cu privire la alte noţiuni abstracte, precum 

prosperitatea ori demnitatea. 

„Termeni precum dreptate, libertate, demnitate, egalitate, patriotism, integritate şi înţelepciune 

nu sunt foarte exacţi, dar încarcă puternic emoţional publicul”6.  

 Emoţia indusă prin astfel de cuvinte mari, care trimit la valori unanim recunoscute într-un 

tip de societate, la care se adaugă, mai nou la noi, integrare (europeană), descentralizare, 

autonomie (locală) ş.a., ajunge să înlocuiască judecata celor expuse şi devine principalul mod de 

obţinere a adeziunii. Cum îşi pierd aceste semne capacitatea reală de a semnifica reprezintă o 

problemă care poate fi rezolvată de semantică, dar se face apel şi la elemente extralingvistice. John 

Lyons, în  Introducere în lingvistica teoretică, făcând distincţie între „a avea un sens” şi „a fi 

semnificativ”, avansează ideea că orice cuvânt are un sens, dar sintagmele şi propoziţiile pot să fie 

semnificative sau nu. Contextul situaţional, înţeles în accepţiunea cea mai largă drept situaţia 

spaţio-temporală în care se produce enunţul şi fondul de cunoştinţe, convenţii, credinţe, 

presupoziţii acceptat tacit de interlocutori, determină proprietatea aceasta a enunţului. Când 

producerea lui este determinată complet de context, enunţul nu are sens, deoarece proprietatea de 

a fi semnificativ implică alegere. Anularea posibilităţii de a alege atrage după sine anularea 

capacităţii de a semnifica, „din acest punct de vedere lipsa de sens este doar cazul limită al deplinei 

predictibilităţi”7. Extrapolând această ipoteză la nivelul întregului text, putem afirma că înscrierea 

discursului politic într-o schemă care limitează temele abordate, sau le subsumează tezei unice 

urmărite de orice vorbitor-actor politic (a superiorităţii sale în raport cu adversarii) determină un 

 
6 Larson, Ch.,op.cit., p.403. 
7 J. Lyons, Introducere în lingvistica teoretică, p.466. 
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grad mărit de predictibilitate a enunţurilor, de aceea, o capacitate scăzută de a semnifica. 

Receptorul reprezintă doar ţinta către care se îndreaptă, cu regularitate, aceleaşi mesaje care nu 

mai semnifică nimic pentru el, aşa încât, în domeniul politic şi publicitar, două dintre cele care 

utilizează tehnicile propagandei, creativitatea şi căutarea noului cu orice preţ sunt esenţiale. 
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COMUNITATI ONLINE DE ÎNVĂȚARE PENTRU ELEVI 
 

Prof. Neacșu Daniela Ramona 

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”, Rm. Vâlcea 

 

Ultimul deceniu, al exploziei Internetului, a permis crearea de puternice comunități online 

(virtuale). Scopul acestora poate fi de afaceri, învățare, practica, hobby-uri; vorbind despre fiecare 

dintre acestea, vorbim însă despre construirea de relații intre oameni, despre învățare împreuna, 

colaborare, știința de a-i asculta pe ceilalți. Poate cea mai cunoscuta comunitate este The WELL.

 Pentru a exista, unei comunități îi sunt necesare:  

▪ scopuri bine definite, un set de principii de funcționare 

▪ moderatori subtili, experimentați, entuziaști 

▪ membri motivați, interesați 

▪ metafore care sa-i lege pe participanți 

▪ un spațiu virtual corespunzător. 

  Se poate discuta foarte mult despre faptul ca aceste comunități virtuale sunt formate din 

personalități virtuale. 



200  

  Vocile membrilor unei comunități se schimba, in timp capătă încredere și scapă de 

inhibițiile inerente începutului. 

 Evoluția pe categorii de vârste in ceea ce privește deprinderile utilizării calculatorului și în 

speța navigarea pe internet a populației tarii noastre au făcut ca în Romania să se remarce un număr 

vizibil crescător de la an la an a utilizatorilor de internet. 

 Pasiunea unui utilizator, navigator de internet pentru un anumit domeniu si orientarea 

acestuia către documentare online precum și căutarea de persoane cu preocupări comune au 

dus la crearea de forumuri, chat-uri iar mai apoi de aplicații web care permit conectarea pe 

baza de cont a unui număr mare de utilizatori care împărtășesc  experiențe și lucruri in comun 

pe care le grupează în baze de date și arhive putând crea un istoric al intercomunicărilor si 

relațiilor online, concretizează concepția de comunitate online. 

 Cele mai populare comunități online sunt Facebook si Hi5. 

 Facebook, pronunțat aproximativ 'feis-buuc', înseamnă în limba engleză „cartea cu fețe”, 

adică albumul de sfârșit de an școlar (zis şi trombinoscop) pe care elevii îl constituie din pozele 

făcute în ultimul an, dăruindu-şi-l personal. Creat de către Mark Zuckerberg în scopul de a aduna 

persoane apropiate sau necunoscute. În acest moment facebook este una dintre cele mai răspândite 

reţele sociale din lume. Utilizatorii pot intra în această reţea şi pot participa din orice loc unde 

există acces la Internet contra unei parole, stabilite inițial odată cu completarea obligatorie a unui 

formular de înscriere care conține o serie întreagă de date personale. În acest moment (sfârşitul 

anului 2009) facebook are pe glob circa 400 milioane de utilizatori înregistrați (abonați). 

 Utilizatori de vârste tot mai fragede se îndreaptă hotărați către realitatea  virtuala. Cea mai 

noua lansare in lumea comunităților online care nu sunt îngrădite de naționalitate, este remarcata 

in sectorul copiilor mai precis elevilor și studenților. 

 Aceste comunități încă nu au un teritoriu virtual foarte marcant, grupându-se in 

minicomunități create de aspirații profesionale de exemplu comunitatea profesională a elevilor 

Liceelor de arta, a Liceelor militare  etc. 

 In Romania comunitățile online pentru elevi se construiesc pe baza site-urilor cum ar fi:, 

www.NoteMari.ro, www.liceul-militar.ro, http://www.thinkquest.org. 

Actualmente o mare parte din categoria elevilor sunt componente ale comunității facebook 

dar crearea unor comunități cu specific educațional este o evoluție  remarcabila si benefica. 
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In realitatea virtuala este mai rapid si mai ușor de a se crea de exemplu o prietenie intre 

elevi olimpici la diferite specializări si de clase diferite. 

Forumul SEI –educational da un start comunitatilor online educationale. Traficul 

inregistrat de SEI atinge deja cotele de comunitate online. Iilipseste doar transferul de conturi si 

arhive.  

 
 
 

EDUCABILUL - CENTRUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Prof. înv. primar: Apostolescu Larisa 

Şcoala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu-Vâlcea 

 

Rolul profesorului, în opinia mea, este foarte important, deoarece el este cel care descoperă 

frumusețea interioară a copilului și o folosește pentru a-l ajuta să se descopere și să își folosească 

creativitatea pentru a reuși. Reușita nu se măsoară în premii la olimpiadele școlare, ci se măsoară 

în exploatarea pasiunilor copilului astfel încât să ajungă să facă cu plăcere ceva pentru că știe că 

în viitor este nevoie de el în societate. De asemenea, profesorul este acel maestru care nu îl lasă să 

abandoneze în fața greutăților, ci îl susține și îl duce către dezvoltarea personală. 

Cred că în lumea contemporană școala are un rol de care și părinții, și profesorii ar fi nevoie 

să fie conștienți: a făuri căi accesibile către cunoașterea de sine și, astfel, către cunoaștere în sens 

strict. 

Managementul schimbării se poate defini prin analiza cauză-efect. Agentul schimbării 

este însuși cadrul didactic. Inovația la nivelul managementului clasei pornește de la: cunoașterea 

practicii educaționale într-un moment al activității; cunoașterea tendințelor și a tradițiilor 

activităților educaționale vizate; cunoașterea orizonturilor de așteptare ale elevilor. 

Un management defectuos al clasei poate genera un climat negativ și poate influența 

randamentul elevilor. Atât monotonia, cât și supraîncărcarea în activitate sunt cauzele oboselii. 

Un accent deosebit trebuie să punem pe dezvoltarea relațiilor școală-părinți-

comunitate, având în vedere criza pe care o traversează familia în societatea românească și ale 

cărei simptome constau tocmai în restructurarea valorilor familiale tradiționale, dezorientarea în 

privința mijloacelor educaționale folosite în relația cu copiii, diminuarea simultană a rolului și 

autorității școlii. 
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Educația de calitate este centrată pe elev, oferită de instituții care știu să respecte 

autonomia individuală, asigură participarea tuturor actorilor educaționali, care abordează procesul 

educațional unitar, urmărind ca obiectiv central îmbunătățirea continuă a performanțelor. 

A fi un profesor bun înseamnă să fii un mentor bun, un antrenor al minții care să îi susțină 

și să îi încurajeze permanent pe elevi astfel încât aceștia să învețe să îsi descopere pasiunile și 

calitățile și să îi facă să aibă încredere că POT. 

Cel de la catedră poate să uite că este maturul care „păstorește ”, pentru că, dacă nu va face 

asta, va continua să deformeze și să distrugă creativitatea. El trebuie să simtă, să intuiască, să 

provoace și abia atunci va putea ajunge la esență. 

În general, pentru a avea rezultate ai nevoie să simți la rândul tău că ești apreciat, respectat, 

iubit. De aceea, ia cu tine în clasă puterea de a conduce, dedicarea, capacitatea de a te privi pe tine 

însuți întâi cu o compasiune profundă și de a îți permite să fii liber. Cel mai greu este să renunțăm 

la etichetare, însă această renunțare ne va duce la realitate și ne va permite să fim regizorii propriei 

noastre povești. În calitate de dascăli, din poveste noastră face parte și povestea din clasă, care va 

deveni frumoasă și simplă. Dându-ne șansa la iubire, vom da o șansă și copiilor să învețe și să 

descopere, dincolo de multitudinea de cunoștințe din programa școlară, plăcerea de a fi prezent, 

de a fi implicat, puterea de a avea succes. De altfel, școala nu te învață un lucru extrem de simplu: 

viața este o mare provocare, provocarea de a lucra cu noi înșine, pentru noi înșine. Și pentru a 

face asta trebuie să acționăm din inimă. 

În realitate, măreția nu vine întotdeauna când lucrurile merg bine, ci când suntem supuși 

unui test cu dezamăgiri și tristeți. Toate comportamentele omului sunt limbaje, iar noi suntem 

ființe ale „legăturilor”. Adică suntem nu numai legați de familie, de cunoștințe, de modele, ci 

suntem legațí de ceva mult mai măreț decât noi înșine, de acest univers incomensurabil pentru 

mintea umană. Ajungem la vârsta maturității cu o istorie personală uitată într-un sertar al minții. 

Această istorie ne influențează în mod inevitabil relațiile și comunicarea. Educația primită în 

lumea aparențelor ne acaparează și ne determină să ne cucerim locul nostru în lume. Astfel, fiecare 

dintre noi ținem să fim recunoscuți, ne dorim să luptăm pentru a ne menține o anumită poziție, 

care ne asigură, în viziunea noastră, iubirea. 

Copilul trebuie să știe că este important, că orice s-ar întâmpla este iubit, că nu e nevoie să 

demonstreze ceva și atunci va învăța de plăcere. Frica de a nu fi buni, de a nu fi importanți, teama 

de umilință, de rușine, toate duc la eșec școlar. 
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Natura umană ne face să ne dorim să ne simțim demni de a fi iubiți și acceptați, de aceea, 

la baza tuturor relațiilor, eu cred că trebuie să stea IUBIREA. Atunci când ne temem, când suntem 

rușinați sau când ne simțim deconectați și ne dorim cu disperare să fim prețuiți, suntem predispuși 

la un comportament agresiv, autodistructiv și îi atacăm pe ceilalți. De fapt, lipsa de iubire, de 

apreciere, poate duce la violență, agresivitate, depresie, dependență, tulburări de alimentație. 

Copiii, de multe ori, au probleme mari cu prețuirea de sine, mesajul care se derulează frecvent în 

monologul lor mintal fiind acela că nu sunt demni de a fi iubiți. 

Numai așa societatea va avea profesioniștii mult așteptați și numai așa oamenii se pot auzi 

unii pe ceilalți, având curajul de a fi ei înșiși. 

 

 

LES CONNECTEURS LOGIQUES ET CHRONOLOGIQUES 
 

Prof. Deaconu Daniela 

C.N.I “Matei Basarab“, Rm. Valcea 

 

Les connecteurs logiques et chronologiques: 

1- Ils situent les événements, les personnages et les objets dans le temps et dans l'espace ils ont un 

rôle déterminant dans la cohérence et la progression du texte. 

2- Ils structurent l'information en marquant l'enchaînement des phrases, les transitions entre les 

parties d'un texte et occupent la fonction d'organisateurs textuels. 

3- Ils assurent au lecteur une bonne compréhension du texte nonobstant sa longueur ou son niveau 

de difficulté. 

4- Ils facilitent la construction d'une représentation mentale conforme à la situation décrite dans le 

texte et guident le lecteur dans le choix du type de traitement qu'il doit élaborer pour découvrir les 

intentions de l'auteur. 

       Leur rôle est à la fois important sur le traitement du niveau micro et sur celui du niveau 

macrostructural du texte. 

        Selon la fonction argumentative qu'ils accomplissent dans un énoncé, on peut les répartir en: 

- Connecteurs introducteurs d'arguments:(car/or/mais/…..) 

- Connecteurs introducteur de conclusion:(finalement /donc/ décidément/..) 
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- Connecteurs dont les arguments sont co-orientés ( d'ailleurs/ même…) 

- Connecteurs dont les arguments sont anti-orientés ( quand même, sinon, pourtant). 

L'enseignement /apprentissage du texte argumentatif en FLE intègre la notion de 

connecteurs qui favorise la compréhension et la production de ce type de texte. 

En somme, les connecteurs argumentatifs sont importants, pour la cohérence et la cohésion 

textuelles, c'est ce qu’affirme Schneuwly (1988 : 49) " Il s'agit là sans doute d'un effet du type de 

planification sur les opérations de connexion …..Le processus de planification produit des 

arguments en réponse à d'autres arguments dont le statut doit être souligné et  dont l'articulation 

doit sans cesse être précisée." 

En ce qui concerne les connecteurs , Riegel et  alli (1994 : 1057) dans l’enchaînement 

linéaire du texte, les connecteurs sont des termes de liaison et de structuration; ils contribuent à 

la structuration du texte et du discours en marquant des relations entre les propositions ou entre 

les séquences qui composent le texte et en indiquant les articulations du discours. Pour rapprocher 

ou séparer les unites successives d’un texte, les connecteurs jouent un rôle complémentaire par 

rapport aux signes de ponctuation. Les connecteurs ne sont pas des termes anaphoriques qui 

représentent un antécédent, même s’ils articulent la proposition où ils s’insèrent avec une 

proposition antérieure. 

Les connecteurs logiques sont définies par Mayer (1996 :105) ainsi: des mots ou 

expressions (adverbes, locutions adverbiales, conjonctions de coordination ou de subordination) 

qui permettent de mettre en relation logique différents éléments d’une argumentation. 

Addition  Et, de plus, en outre, par ailleurs 

Énumération d’abord, ensuite, enfin; d’une part, d’autre part; non 

seulement, mais encore 

Comparaison de même que, ainsi que, comme, de la même manière 

Concession malgré, bien que, en dépit de, quoique 

Opposition :  

- Simple mais 

- faible néanmoins, toutefois 

- forte au contraire, cependant, pourtant, en revanche, tandis 

que, alors que 
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Cause car, en effet, étant donné, parce-que, puisque, en raison 

de, sous prétexte que, dans la mesure où 

Conséquence donc, c’est pourquoi, par suite, de là, d’où, dès lors, de 

sorte que, si bien que, par conséquent 

But en vue de, pour, dans l’intention de, afin de 

Exemple par exemple, ainsi 

Ordre hiérarchique avant tout, en premier lieu  

Développement d’une idée :  

- expliquer c’est-à-dire, en d’autres termes 

- prouver en effet 

- ajouter un nouvel élément d’ailleurs 

- surenchérir voire, même 

- atténuer du moins, tout au moins 
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DESPRE ÎNVĂȚAREA ACTIVĂ 

 

PROF. DUMITRU DOBRE 

C.N.I “MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA 

 

În miezul discuţiilor despre legitimitatea schimbărilor în educaţie s-au ciocnit sumedenie 

de idei, s-a despicat firul în patru, s-a inventat roata din nou, s-au jucat retorici şi forme fără fond, 

şi s-a uitat, cel mai adesea, esenţa problemei, respectiv beneficiarul oricărei schimbări din şcoală. 

La începutul secolului al XX-lea, un grup important de pedagogi, psihologi, medici şi 

dascăli acuză cu vehemenţă instituţia şcolară pentru lipsa ei de adecvare la nevoile copiilor şi la 

cerinţele pieţei muncii. Şcoala, considerau ei, deformează copilul în loc să-l formeze, îi închide 

orizontul în loc să i-l deschidă, îl obligă la nemişcare, lipsă de reacţie şi deci, nu-l pregăteşte pentru 

viaţă. 

Din perspectiva modernă, sub supravegherea profesorului, elevii își asumă 

responsabilitatea propriei învăţări, dezvoltându-și pe parcursul acestui proces, competenţe 

metacognitive și autoevaluative (competenţe de educaţie permanentă). Accentul este pus pe 

modalităţi alternative pentru încadrarea diferitelor aspecte și rezolvarea de probleme.  

De ce vorbim despre „învăţare activă“?  

Cercetări efectuate în ultimii 25 de ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat 

al predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii 

îl urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică măsură.  

Iată câteva rezultate ale acestor studii: 

• Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984) 

• Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele prezentate 

în ultimele 10 minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986) 

• Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat că ştiu 

numai cu 8% mai mult decât elevii din clasa de control care NU au făcut cursul deloc! 

(Rickardetal., 1988) 

• Un studiu vizând implicaţiile predării centrate pe discursul magistral (Johnson, Johnson, 

Smith, 1991) relevă că: 

- atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii; 

- prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă efi cient prin canal auditiv; 

- prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale; 

- prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi ritm; 
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- elevilor nu le place să fi e supuşi unei prelegeri. 

În speţă, este insuficient pentru învăţare dacă, în timpul orei, elevii ascultă (explicaţiile 

profesorului) şi, eventual, văd (o demonstraţie făcută de profesor). Cauza acestui fenomen ţine de 

însuşi funcţionarea creierului. Creierul nu funcţionează ca un video sau un casetofon. Creierul nu 

este un simplu receptor de informaţie. Creierul procesează informaţia! 

Creierul funcţionează asemeni unui computer (mai bine zis, computerul a fost modelat după 

modul de funcţionare a creierului!): 

• Pentru ca un computer să înceapă să funcţioneze trebuie să apăsăm butonul „pornire“. Când 

învăţarea este „pasivă“, butonul „pornire“ al creierului nostru nu este activat! 

• Un computer are nevoie de un soft adecvat pentru a interpreta datele introduse.  

De asemenea, creierul nostru are nevoie să „lege“ ceea ce este predat de ceea ce deja cunoaşte şi 

de modul său propriu de operare. Când învăţarea este „pasivă“, creierul nu face aceste legături. 

• Un computer nu reţine informaţia procesată decât dacă acţionăm butonul „salvare“. 

Creierul nostru trebuie să testeze informaţia sau să o explice altcuiva pentru a o stoca. Când 

învăţarea este „pasivă“, creierul nu „salvează“ ceea ce a fost prezentat! 

Ce se întâmplă de fapt când profesorii îşi încarcă elevii cu propriile lor gânduri, oricât de profunde 

şi bine organizate ar fi acestea? Ce se întâmplă când profesorul recurge prea des la explicaţiile şi 

demonstraţiile de tipul „hai sa-ţi arăt cum“? „Turnarea“ faptelor şi conceptelor gata „mestecate“ 

şi performarea cu măiestrie a procedurilor de către profesor interferează cu învăţarea. Fără 

îndoială, prezentarea poate face o impresie imediată asupra creierului dar, în absenţa unei memorii 

de excepţie, elevii nu pot reţine prea mult pentru perioada următoare. Un profesor, oricât de 

strălucit orator ar fi , nu se poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face activitatea care 

se desfăşoară individual în mintea fiecăruia. Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi 

văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a 

investigaţiei, a acţiunii şi, eventual, a predării, învăţarea nu are loc. 

Așadar, mijloacele și tehnicile moderne de predare-învățare nu reprezintă doar alternative, 

ci se impun ca fiind necesare și performante. 
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LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ÎN EDUCAȚIE: FOLOSIREA 

EFICIENTĂ A RESURSELOR UMANE ȘI MATERIALE EXISTENTE LA 

NIVELUL ȘCOLII 
 

Prof. Droașcă Floriana Iuliana 

Școala Gimnazială General David Praporgescu, Comuna Câineni 

 

Resursa umană este mai bine înţeleasă şi exercită un rol major în funcţionalitatea și 

evoluţia organizaţională, în special atunci când managerii conştientizează rolul pe care ea îl are în 

organizaţia şcolară, nu numai la nivel formal, ci şi informal şi, în consecinţă, sunt dispuşi să 

afecteze o parte apreciabilă din timpul lor pentru comunicarea și pregătirea salariaţilor în ceea ce 

priveşte filosofia managerială şi setul de valori de bază ale organizaţiei. 

Din punctul de vedere al resurselor umane, liderul creează un plan de atragere și reținere 

a persoanelor cu abilități de care are nevoie instituția. Implementarea planului presupune 

recrutarea, selecția, integrarea, instruirea, iar în activitatea managerilor instituției apare și 

recompensarea, alegerea beneficiarilor celor mai potrivite și evaluarea permanentă a 

performanțelor pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele instituționale.  

Planul de resurse umane este creat în acord cu planul strategic al instituției. Pe măsură ce 

instituția identifică oportunitățile de dezvoltare disponibile, este necesară corelarea lor cu 

abilitățile de care va fi nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, instruirea și programele de 

recompensare sunt create în vederea atragerii, dezvoltării și păstrării oamenilor cu abilitățile 

necesare.  

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces de instruire a oamenilor pentru a 

îndeplini sarcinile de care este nevoie în instituție. Problema constă în recunoașterea tipului de 

instruire de care angajații au nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să țină cont de motivarea 

angajatului supus formării. 

Pe măsură ce își dezvoltă dimensiunile, orice instituție se confruntă cu probleme legate 

de nevoia de resurse umane.  

Pentru asigurarea unor relații benefice între conducere și angajați se desfășoară o serie de 

activități cum sunt gestionarea conflictelor, consolidarea relațiilor cu sindicatele sau reprezentanții 

angajaților și consilierea angajaților. 
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Cum instituția este în creștere, trebuie stabilite metode de găsire și angajare de oameni 

care să posede abilitățile solicitate. Acest lucru se reflectă de obicei într-o formă de planificare a 

resurselor umane. Analizându-se proiectele și tendințele viitoare ale instituției, se estimează 

numărul de oameni de care este nevoie și tipul de abilități și competențe pe care le solicită 

eventualele posturi vacante. 

Factori care sunt prezenți în instituție sunt: 

• corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor și sistemelor privind resursele umane cu 

misiunea și strategia instituției; 

• preocuparea susținută de concentrare și direcționare a capacităților și eforturilor 

individuale în vederea realizării eficiente a misiunii și obiectivelor stabilite; 

• dezvoltarea unei culturi instituționale sănătoase; 

• aprecierea factorului uman ca o resursă vitală. 

Obiectivele urmărite de lider și de manager sunt: 

• creșterea satisfacției în muncă a angajaților; 

• creșterea eficienței și eficacității personalului (sporirea productivității); 

• reducerea absenteismului; 

• creșterea capacității de inovare, rezolvare a problemelor și schimbare. 

Gestionarea resurselor umane are drept scop determinarea nevoilor, strategiilor și 

filosofiilor privind resursele umane ale instituției, inclusiv estimarea cererii și ofertei pe piața 

muncii. Întrebarea cheie pentru această activitate este: „ De câți oameni și cu ce caracteristici avem 

nevoie, atât în prezent cât și în viitor?” 

Obiectivele planificării resurselor umane constau în obținerea: 

- în posturi potrivite la locul și timpul potrivit; 

- oamenilor potriviți în numărul necesar, cu abilitățile, cunoștințele și experiența necesare.  

În concluzie, prin gestiunea resurselor umane se asigură necesarul de forţă de muncă într-

o instituţie, pe categorii de personal în scopul realizării activităţilor şi obţinerea rezultatelor 

aşteptate. Astfel, liderii trebuie să se concentreze pentru a face ca oamenii și organizațiile să 

progreseze prin creșterea competitivității și cooperării dintre echipe, respectiv a performanței 

organizației, creând un mediu care încurajează dezvoltarea abilitățiilor,  învățarea și deschiderea 

la nou, astfel încât cei din echipă să participe la întreg procesul de trasformare a resurselor.  
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EDUCATIA NE UNESTE                       

 

Prof. Gabriela  Eugenia Cocos 

Colegiul National de Informatica „Matei Basarab”, Rm Valcea  

 

Întrebarea firească a acestui moment este:  De ce este nevoie acum în România de o viziune 

de ansamblu asupra sistemului de educație? Și, mai ales, cum poate aceasta să garanteze succesul 

unui sistem de educație?  

Un răspuns imediat, simplu, cauzal nu se poate da. Cert este faptul că, într-adevăr, între 

succesul educațional și viziune există o determinare precisă. Practic, studiile confirmă că mai toate 

reușitele sistemelor performante din lume s-au datorat a cel puțin cinci factori.  

Pe primul loc stau viziunea și leadershipul sistemului, apoi standardele ambițioase pentru 

toți beneficiarii, indiferent de mediul social, cultural, economic. Al treilea loc este ocupat de 

angajarea pentru echitate, fiecare copil fiind important. În mare măsură, decisive pentru eficiența 

unui sistem sunt profesionalismul, competența profesorilor și a directorilor.    Coerența și 

convergența măsurilor de reformare sunt condiția sine qua non pentru o reformă de succes, întrucât, 

dacă există predictibilitate, conștientizare, informare pentru toate schimbările introduse, acestea 

vor fi mai ușor implementate și acceptate de către toți beneficiarii educației.  

Ca profesor, știu bine că inovarea pedagogică trebuie adaptată zilelor noastre. Copiii 

secolului 21 se nasc în mijlocul schimbărilor aduse de globalizare, multiculturalism și de 

tehnologia digitală. În acest context, elementele-cheie ale reformei, concordante cu multe 

puncte ale prezentei viziuni, trebuie să aibă în vedere, în primul rând, dezvoltarea școlilor 

drept comunități de învățare, în care, dominante trebuie să fie bucuria de a învăța și 

atmosfera de colaborare între elevi, dar și între elevi și cadrul didactic. Astfel, și metodele 

didactice trebuie să fie diversificate, translatate de la învățarea individuală ,către învățarea 

colaborativă.    Prioritizarea procesului de autonomie instituțională, dar și a autonomiei 

profesorului în actul educațional, măsuri propuse de actuala viziune, trebuie obligatoriu 

completate cu o altă zonă de intervenție educațională: promovarea autonomiei elevilor în 

învățare și în școală, din perspectiva pregătirii lor pentru viața de dincolo de zidurile școlii.                                          

Fără îndoială, reformarea profundă trebuie să se regăsească, în primul rând, în zona 

curriculară, astfel că se impune schimbarea conținutului materiilor de la o perspectivă locală 
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către una globală și mai ales aducerea în curricula tuturor disciplinelor școlare a temelor de 

actualitate, în consonanță cu timpul în care trăim și cu descoperirile științifice, artistice, 

tehnologice ale secolului nostru. Suntem în fața unei ere în care copiii – prin noile lor deprinderi 

acumulate foarte de timpuriu – dictează modul de învățare, în care lumea digitală a devenit un 

spațiu natural de învățare. În însemnată măsură, utilizarea mediilor digitale de învățare trebuie 

să coexiste cu mediile reale, generând mai multe experiențe autentice de învățare activă, 

inclusiv prin explorare în afara clasei. 

Totodată, creșterea motivației elevilor de a face mai multă mișcare, de a-și petrece timpul 

liber practicând un sport preferat, un curriculum centrat și pe această dimensiune, ar 

conduce la acea armonie între minte-corp-suflet , aclamată de antici prin dictonul latin Mens 

sana in corpore sano. 

Învățarea transdisciplinară și colaborarea între profesori trebuie să producă trezirea 

interesului elevilor pentru cunoașterea holistică a lumii în care trăiesc. Proiecte 

precum România 100, Civilizație actuală, care includ mai multe materii, reprezintă tot 

atâtea punți spre revigorarea motivației pentru cunoaștere.  Regândirea procesului de 

evaluare trebuie să se facă și din perspectiva învățării, nu doar a ierarhizării elevilor prin 

examene. Mai bine spus, evaluarea trebuie să facă parte din învățare, nu să fie scopul 

învățării.  

Dintr-o altă perspectivă, proiectarea unei viziuni educaționale pe termen lung trebuie să 

țină cont de doi indicatori esențiali: cererea de pe piața muncii și descreșterea vertiginoasă a 

populației, inclusiv a populației școlare, confirmată nu doar la nivelul țării noastre, ci și la nivelul 

altor țări europene. Evoluțiile de pe piața muncii sunt un reper esențial pentru sistemul educațional, 

care trebuie să se adapteze în permanență, deschizându-se unor colaborări noi cu mediul economic, 

cu mediul de afaceri. Orice viziune realistă asupra educației dintr-o țară trebuie să aibă în vedere 

și tendințele, disfuncționalitățile constatate: colectivele de elevi din mediul rural sunt în scădere, 

există dificultăți în identificarea cadrelor didactice calificate care să ocupe posturile din școli aflate 

la distanțe considerabile față de aglomerările urbane, dificultăți în realizarea unui învățământ de 

calitate legate de lipsa unei infrastructuri moderne, adecvate. Astfel, o viziune pe termen lung în 

educație trebuie să remedieze și să propună soluții personalizate pentru depășirea acestor 

impedimente. 
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Astfel, educația nu trebuie privită doar ca un set de activități pentru a dezvolta cunoștințe, 

ci este efortul susținut de a cultiva valori morale, intelectuale și științifice. Cred cu tărie că singura 

noastră șansă pentru o lume mai bună este aceea de a transmite tinerilor valorile umanității. 

Desigur, îmi doresc școli prietenoase pentru copii , cu profesori care să faciliteze învățarea și să 

coboare de pe tronul magistrocentrismului. O școală cu spații securizate, dotări și amenajări pe 

măsura zilelor în care trăim, cu programe complementare celor obligatorii pe tot parcursul zilei. 

Educația ca prioritate națională care unește nu este o opțiune, ci o condiție pentru relansarea 

noastră. Așadar, viitorul școlii este plin de oportunități și de provocări. Depinde de noi cum le 

vedem. 

Pesimiștii vor șopti: Inovațiile educaționale vin și se duc aproape la fel de repede ca 

anotimpurile… 

Optimiștii incurabili vor declara: Viziunea sistemică Educația ne unește va rezolva toate 

problemele sistemului de educație! 

Realiștii vor spune cu fermitate: Merită să încercăm! 

 

 
 

EFICIENŢA UTILIZĂRII TIC ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

Prof. PREDA ELENA GABRIELA 

                                                                                C.N.I. “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Calculatorul este util atât elevului, cât şi profesorului, însă folosirea lui trebuie realizată 

astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să-l îngreuneze. 

Calculatorul trebuie folosit pentru a urmări achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor 

deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă 

evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu frică 

şi rezistenţă. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi 

instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii 

de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el 

însuşi într-o societate în schimbare şi, din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui 

să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu. 
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Deci, introducerea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 

importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul 

demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării 

cu profesorul. Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare; 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual. 

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea 

calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile 

acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în 

lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de 

lucru elaborate. Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit, a 

calculatorului în timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin 

neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă 

de acest mijloc modern de predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce 

la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor 

umane. De asemenea individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor 

şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se 

atomizează prea mult, iar activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas.  

Totuşi utilizarea calculatorului are numeroase avantaje: 

1. Stimularea capacităţii de învăţare inovativă, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 

2. Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică; 

3. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

4. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a 

răspunsurilor elevilor; 

5. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

6. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

7. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 

8. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 

9. Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului; 

10. Dezvoltarea culturii vizuale; 

11. Formarea deprinderilor practice utile; 
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12. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea 

în funcţie de secvenţa anterioară; 

13. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele; 

14. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 

15. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul îşi găsește singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

16. Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă 

(educaţia de-a lungul întregii vieţi); 

17. Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este utilizat 

calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii; 

18. Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional. 

De asemenea, calculatorul este util, deoarece simulează procese şi fenomene complexe pe 

care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul 

lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale 

proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite 

realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a 

dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi 

profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară 

experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori, astfel încât să poată urmări modul 

în care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi.  

Deşi efectuarea experimentelor reale este extrem de utilă, deoarece aşa cum spunea un 

proverb chinez: ”o imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”, pregătirea şi realizarea acestora consumă 

timp şi material didactic. 

În acelaşi timp, calculatorul, construieşte contexte pentru aplicaţii ale conceptelor studiate, 

permite verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor optime de desfăşurare a 

unui nou experiment. De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de 

comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru 

tehnoredactarea unor referate. Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi 

corectitudinea informaţiilor dobândite din diverse surse. Calculatorul permite crearea de situaţii 

problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională pentru elevi sau cu statut de instrument de testare 
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a nivelului cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite de către elevi, îmbunătăţirea procesului de 

conexiune inversă, graţie posibilităţilor de menţinere sub control a activităţii elevilor. Tehnica 

modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului impune desfăşurarea 

de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel. 

 Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este nevoit 

să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze 

informaţia de care are nevoie. Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate 

permite elevului să cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele şi posibilităţile. 

Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind 

astfel o fiinţă capabilă de autoinstruire.  

Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un 

timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor 

activităţi de învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi 

a unor softuri şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. 

Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta 

propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze social. În cazul evaluării se 

elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile profesorului. Poate chiar să se 

autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor.  

Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, 

deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite. Se pot 

realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a 

informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi 

dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html. 

Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), 

a culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de 

profesorii lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri 

şcolare, manifestări ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi 

perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, 

documente oficiale, forum de discuţii, note ale elevilor şi date despre activitatea lor în şcoală, 

anunţuri şi mică publicitate, statistici realizate de elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, 

facultăţi şi colegii). 
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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Inspector Școlar General Andra Bică 

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea 

 

Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică ce valorifică principiile 

de modelare şi analiză cibernatică a activităţii de instruire în contextual utilizării tehnologiilor 

informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane. (Adăscăliţei, A. ,,Instruirea 

asistată de calculator – didactică informatică’’, p.22, Ed. Polirom, 2007)  

 Deoarece mileniul în care am păşit este dominat de multitudinea tehnologiilor multimedia, 

calculatorul şi Internetul sunt considerate a fi unele dintre cele mai reprezentative şi importante 

instrumente tehnologice realizate în epoca modernă, faţă de care se leagă cele mai mari speranţe 

de viitor pentru că folosirea lor se regăseşte în cele mai variate domenii ale vieţii şi activităţii 

omului.  

 Informaţiile care reflectă complexitatea societăţii în care trăim se revarsă permanent şi 

asupra copiilor. Din acest motiv, învăţământul românesc a venit în întâmpinarea dorinţei elevilor 

de a şti să utilizeze computerul. Această preocupare a dus la nevoia de a regândi mijloacele 

educaţiei prin implementarea unor opţionale având acest domeniu de studiu, dar şi prin 

introducerea manualelor digitale. Astfel, în contextul unei societăţi bazate pe beneficiul 

informaţiei, al informatizării se urmăreşte stimularea unor demersuri interactive care să conducă 

la o eficienţă crescută a învăţării şcolare, dar şi la plasarea elevului în centrul actului educaţional.  

 Calculatorul este un instrument de organizare a mediului de instruire, dirijat de către 

profesor sau realizat prin autoinstruire. Rămâne însă un mijloc de învăţământ, de un tip mai 

complex, care asistă instruirea - autoinstruirea, de unde rezultă combinarea sa cu alte mijloace, 

metode, forme de organizare a activităţii, ca elemente ale strategiei didactice. 

 Utilizarea lui la întâmplare, fără obiectiv precis sau numai pentru obiective simple ale 

învăţării, nu la momentul şi în locul potrivit, combinaţia metodică poate duce la rezultate 

nesatisfăcătoare.  

Instruirea asistată de calculator reprezintă o nouă cale de învăţare eficientă, valabilă la toate 

nivelurile, treptele şi disciplinele preşcolare, şcolare şi universitare. Resursele sale interactive 

angajează practic „o modalitate de articulare a diferitelor categorii de valori, teorii şi cunoştinţe 
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existente în planurile şi programele şcolare de astăzi şi de mâine”(George Văideanu, „Educaţia la 

frontiera dintre milenii”, pag.239). 

 Apariţia învăţământului electronic a fost povocată şi solicitată de o multitudine de factori 

din care amintesc: dinamica foarte mare a informaţiei, necesitatea învăţării rapide şi a asimilării 

accelerate a informaţiilor, nevoia de a eficientiza costurile, ocazia de a avea acces flexibil la 

învăţare de-a lungul întregii vieţi. 

 În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii informaţionale - tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor. Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei de 

cunoştinţe şi acestei dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate ce 

devin tot mai specializate şi tot mai interconectate.  

 Instituţiile de învăţământ trebuie să-şi adapteze metodele şi practicile clasice şi să găsească 

metode şi procedee didactice noi care să permită a "produce" elevi cu noi aptitudini: autonomie, 

flexibilitate, capacitate de cooperare şi dialog. Trebuie să găsească mijloace de a stimula şi favoriza 

autoinstruirea şi de a păstra echilibrul între "individualism" şi "socializare". Trebuie să pregătească 

individul pentru un nou stil de viaţă şi de instruire: învăţarea continuă. „Supravieţuirea omului 

depinde de capacitatea sa de a învăţa, de a se recalifica, de a uita ce a învăţat cândva şi de a se 

instrui cu totul altfel pe viitor.” (Horst Siebert)  

 Şcoala este obligată să ţină pasul cu tehnologia, să înţeleagă şi să anticipeze impactul 

asupra modului de învăţare. Calculatoarele au fost încorporate în programele educaţionale 

oferindu-le celor ce se instruiesc o libertate şi flexibilitate mai mare, dar şi individualitate în clasă. 

Folosirea Internetului de către elevi a fost o idee care a prins repede. Afinitatea natural dintre elevi 

şi Internet a dat naştere mai multor proiecte orientate înspre elevi, iniţiate de elevi, conduse de 

elevi. 

 Învăţarea care pune accentul pe participarea elevilor reprezintă un tip de instruire care îi dă 

elevului un rol activ în procesul de învăţare. Elevii, participanţi activi, îşi imprima ritmul propriu 

şi propriile strategii. Modalitatea de învăţare este individualizată, nu standardizată. 

 Învăţarea care îl situează pe elev în rol central, asociază învăţarea concentrată pe 

particularităţile fiecărui individ (ereditate, experienţa, perspective, pregătire, talente, capacităţi şi 

nevoi) cu focalizarea pe predare, împărtăşire a cunoştintelor respective (cea mai buna informaţie 

ce se furnizează, stimularea motivaţiei, învăţării şi acumulării de cunoştinte de către toţi elevii). 
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 Calculatorul reprezintă un ajutor esenţial în cadrul lecţiilor pentru ca asigură învăţarea prin 

joc. Acesta te ajută să înveţi noi lucruri, printr-o activitate preferată de toată lumea - jocul, fără să 

depui eforturi speciale şi fără să te plictiseşti. 

 În materie de jocuri pe calculator, paleta de oferte este copleşitoare. Indiferent de vârsta 

copiilor, puterea de atracţie a jocurilor este de netăgăduit. Offline sau online, jocurile pe calculator 

ridică probleme pentru părinţii interesaţi de efectul acestora asupra copiilor. 

 Copiilor – în calitate de consumator final – li se adresează o ofertă bogată de produse 

interactive, disponibile atât pe PC-uri, cât şi pe tablete şi telefoane mobile.  

 Pentru copii, transformarea unor obiective didactice într-un joc educativ pe calculator îi 

face să accepte inconştient sarcinile propuse. Astfel, urmând povestea propusă şi intrând practic în 

joc, copilul acumulează noi cunoştinţe fără a depune un efort clasic de învăţare. Îmbinarea celor 

trei elemente: joc, tehnologie (calculator) şi obiective educaţionale este o alegere fericită. Copilul 

învaţă fără a conştientiza acest lucru. Mediul atrăgător, cu personaje simpatice care îi livrează 

diverse sarcini „îl păcălesc“: copilul nu resimte presiunea rezultatului. Reuşitele sale sunt 

percepute ca un rezultat al propriilor acţiuni. 

 Scenariul joacă aici un rol esenţial: obiectivele educaţionale sunt mascate pentru a fi 

atractive. Faţă de metodele clasice de învăţare, în care sarcina este expusă clar, sarcinile dintr-un 

joc educaţional poartă hainele unor poveşti. Jocurile educaţionale înseamnă în primul rând 

obiective educaţionale, apoi interactivitate, atractivitate şi mobilitate. Ele dezvoltă dexteritatea şi 

imaginaţia utilizatorului. Sunt un plus cognitiv incontestabil şi o modalitate de joacă foarte 

atractivă. 

 În concluzie, jocurile: 

-  încurajează creativitatea şi interacţiunea şi pot juca un rol important în dezvoltarea socială şi 

intelectuală. 

- pot ajuta la iniţierea în domeniul tehnologic şi încurajează interesul pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor. 

- pot spori capacitatea acestora de autodisciplină şi autonomie, deoarece le solicită copiilor să 

respecte reguli şi să urmărească îndrumările. 

- implică activ elevul în procesul didactic; 

- jocurile puzzle, jocurile de societate, de aventură şi căutare oferă jucătorilor posibilitatea de a-şi 

dezvolta gândirea strategică şi abilităţile de rezolvare a problemelor. 
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- pot fi folosite pentru sporirea abilităţilor motoare fine şi spaţiale ale copiilor mici şi pot prezenta 

avantaje pentru cei cu dizabilităţi fizice. 

- pot fi integrate în aproape orice domeniu al programei şcolare, de la matematică la studii sociale 

şi lingvistice. 

Utilizarea calculatorului în momente importante ale activităţii facilitează înţelegerea unor 

noi noţiuni care pot fi percepute mai greu fără suport vizual sau auditiv, mai ales că animaţiile 

oferă sprijin important în însuşirea informaţiilor de asimilat. Folosirea acestuia oferă posibilitatea 

interactivităţii, punând copilul în situaţia de a căuta şi a descoperi lucruri noi, fără a sta doar în 

poziţia de spectator sau ascultător. 

Calculatorul utilizat în învăţare ajută şi la consolidarea informaţiilor primite, deoarece 

oferă situaţii cât mai variate în care copilul poate aplica orice cunoştinţă asimilată anterior. 

Prin intermediul probelor de evaluare rezolvate cu ajutorul calculatorului,  cadrul didactic, 

dar şi elevul sunt ajutaţi să vadă la ce nivel de cunoştinţe s-a ajuns. Totodată se pot oferi 

recomandări sau indicaţii. 

Accesarea calculatorului poate fi considerată ca fiind primul ajutor în rezolvarea de 

probleme, punând la dispoziţie teste cu răspuns imediat care oferă posibilitatea unei evaluări 

rapide, dar şi corectarea unor eventuale greşeli prin oferirea de indicii în rezolvarea situaţiei 

problematice. 
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INTEGRAREA TEHNOLOGIEI MODERNE ÎN PROCESUL DE 

COLABORARE ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Cojocari Ludmila, prof. de matematică, Grad didactic I 
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Ultimele două decenii au transformat tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) dintr-un 

produs destinat unui număr restrâns de indivizi, datorită costurilor ridicate de achiziţie şi a 

dimensiunilor relativ mari, într-un instrument omniprezent în viaţa profesională şi personală a 

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

activităţi educaţionale, fie ele formale sau non-formale.  

Unul dintre cele mai vizibile beneficii pe care le aduce TIC este accesibilitatea informaţiei. 

Ceea ce până de curând putea fi consultat doar de grupuri restrânse de oameni, astăzi a devenit 

accesibil unui număr teoretic nelimitat de oameni. Creatorul informaţiei este liber să limiteze 

răspândirea ei către anumite grupuri, dar de asemenea are la dispoziţie instrumente prin care să o 

propage către persoane potenţial interesate. Pentru consilier, TIC permite urmărirea parcursului şi 

a progreselor fiecărui client şi îi oferă posibilitatea de a furniza informaţiile pertinente la momentul 

potrivit. În măsura în care interacţiunea clientului cu diversele instrumente TIC poate fi anticipată, 

ele pot fi adaptate să ofere informaţii şi servicii bine ţintite. Prin intermediul noilor tehnologii se 

urmăreşte şi promovarea autonomiei clienţilor, care sunt încurajaţi să se folosească de 

instrumentele puse la dispoziţie pentru a-şi planifica şi monitoriza parcursul educaţional şi de 

carieră. Clienţii pot astfel să-şi organizeze procesul de trecere între diferite etape într-un mod 

sistematic, cu perioade de tranziţie reduse şi cu un risc scăzut ca opţiunile să fie bazate în mare 

măsură pe circumstanţe trecătoare. Instrumentele TIC favorizează construirea unor practici bazate 

pe probe şi feedback, fapt ce este de natură să crească nivelul serviciilor educaţionale prin 

introducerea unui „cerc al calităţii” (proiectare, implementare, evaluare şi revizuirea activităţilor).  

Reţele de socializare online sunt aplicaţii care facilitează întâlnirea în spaţiul virtual a unor 

persoane care de obicei împărtăşesc interese comune. Răspândite începând cu primul deceniu al 

secolului XXI, ele au devenit foarte repede fenomene de masă. Într-un timp relativ scurt cele mai 

mari reţele au atins sute de milioane de utilizatori şi continuă să se dezvolte în ciuda controverselor 

care le-au însoţit expansiunea. Reţelele profesionale sunt o variantă particulară a reţelelor de 

socializare care se concentrează pe aspecte ce ţin de un anumit domeniu de activitate. Existenţa 
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lor poate fi susţinută de o platformă dedicată (ex. LinkedIn, Yammer) sau prin adaptarea unui 

serviciu cu caracter general. Instrumentele de promovare şi autopromovare au o valoare specială 

în cadrul activităţilor de consiliere de carieră întrucât prin intermediul lor clientul poate fi abilitat 

să-şi gestioneze relaţia cu potenţialii angajatori. Scopul lor este de a facilita relaţia dintre angajator 

şi potenţial angajat prin punerea informaţiei într-o formă uşor accesibilă şi care scoate în evidenţă 

calităţile celui care caută un loc de muncă.Instrumentele de comunicare ,  simple sau complexe, 

sincrone sau asincrone, gratuite sau plătite, sunt unele dintre cele mai apreciate facilităţi oferite de 

noile tehnologii. Ele au revoluţionat modul de comunicare prin reducerea dramatică a costurilor şi 

disponibilitatea lor în aproape orice colţ al lumii. 

Instrumentele de evaluare şi autoevaluarea serviciilor oferite sunt percepute ca unul dintre 

cele mai utile instrumente pentru consiliere şi orientare pe care TIC le-a adus. Uşurinţa cu care ele 

pot fi dezvoltate, costurile relativ scăzute de a le aplica şi interpretarea lor aproape instantanee le-

au transformat din nişte instrumente greoaie care necesitau multe ore de muncă pentru a scoate 

informaţia relevantă în maniera predilectă de a porni sau monitoriza procesul de consiliere şi 

orientare. 

Specialiştii din domeniul IT consideră că viitorul nostrum și în deosebi viitorul relaţiilor 

de piaţă este legat de domeniul noilor tehnologii informaţionale și moderne, în acest context 

consider că este o tematică actuală, ba mai mult decât atât o tematică legată de viitor.Actualmente 

tehnologiile informaționale au pătruns adânc în sistemul uzual al fiecărui om, punând baza 

societăţii postmoderne. 

Grație tehnologiilor informaționale, procesul de predare-învățare-evaluare devine din ce în 

ce mai accesibil și mai interesant. Una din funcțiile profesorului, atât în școală, cât și la facultate, 

a fost și rămâne transmiterea unui volum de informații celor instruiți. Pe parcursul secolelor au 

fost realizate mai multe tentative de a tehnologiza această funcție prin elaborarea unor instrumente 

didactice: tabla tradițională cu cretă, cinematograful și televiziunea didactică, calculatorul 

electronic, proiectorul video. Ultimele două decenii sunt marcate de apariția și implementarea în 

procesul de instruire încă a unui instrument, care a integrat în mod reușit funcțiile dispozitivelor 

enumerate mai sus . Este vorba de tabla interactivă, instrument care a apărut în țară cu o anumită 

întârziere, și care a trezit un viu interes, fiind achiziționat atât de instituții de învățământ 

preuniversitar, cât și universitar. Tehnologiile informaţionale moderne contribuie din ce în ce mai 



222  

mult la dezvoltarea procesului de învăţământ, făcându-l mai accesibil, mai interesant şi mai 

captivant.  

Printre tehnologiile informaționale moderne putem enumerea: instrumente Web 2.0, tabla 

interactivă și Softul Educațional SMART Notebook. 

Instrumentele Web 2.0 oferă modalităţi de utilizare a tehnologiilor Web, având ca scop facilitarea 

creativităţii, partajarea informaţiilor, colaborarea între utilizatori. Aceste concepte au condus la 

dezvoltarea şi evoluţia comunităţilor bazate pe Web. Cele mai populare tipuri de instrumente Web 

2.0 sunt: wiki-uri; bloguri și microbloguri; rețele sociale; servicii de tip social bookmarking; 

fluxuri de știri; servicii pentru partajarea conținutului grafic (foto sharing), audio/video (video 

sharing); servicii pentru crearea conținutului textual, audio și video; servicii pentru partajarea 

prezentărilor . Cele mai populare situri Web sunt: YouTube, Wikipedia, Facebook, Blogger, Fliskr. 

Să aducem câteva argumente pentru a utiliza instrumente Web 2.0 în instruire: sunt amuzante și 

antrenante; se învață cu plăcere ceea ce este benefic pentru motivație; practic toate instrumentele 

sunt gratuite; beneficiază de o vizibilitate mult mai mare; dezvoltă competențe variate; învățarea 

nu are loc doar în salade clasă, se poate învăța acasă sau oriunde are acces la Internet etc.  
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Integrarea este definită de UNESCO  ca  un ansamblu de măsuri care se aplică diverselor 

categorii de fenomene și urmărește abolirea segregării,  sub toate formele. Prin urmare,  ea este  un 

proces generic de inserție  activă și eficientă a individului sau a fenomenelor într-un ansamblu. 

Tehnologiile educaționale în aspectul de proces presupun utilizarea fundamentului teoretic 

despre  învățământ și educație, despre predare- învățare, cunoașterea strategiilor didactice, care 

facilitează aplicarea și integrarea lor în procesul de colaborare între unitățile de învățământ. 

În aspect de proces, tehnologiile educaționale dezvoltă elementul contextual, care reflectă 

componente diagnostice și cele didactice. 

În aspect de produs, ele dezvoltă elementul procesual, care relevă organizarea și dirijarea 

procesului de învățare, având ca obiectiv final formarea și dezvoltarea personalității elevului. 

Colaborarea cu alte instituții de învățământ, prin utilizarea adecvată a tehnologiilor, reduce 

nereușitele în procesul predării-învățării, orientând astfel la o proiectare anticipată a procesului 

educațional, la atingerea  scopului comun, se realizează principiul integrării structurale și de  

conținut a întregului proces instructiv-educativ. 

Implementarea instrumentelor didactice moderne presupune un cumul de calități și 

disponibilități din partea cadrului didactic: adaptarea stilului, mobilizarea, dorința de 

autoperfecționare, gândire reflexivă și modernă, creativitate și o mare flexibilitate în concepții. 

În acest context profesorii pot utiliza ecrane interactive SMART, laboratoare digitale, 

senzori, microcicruite, camere panoramice, care ajută la dezvoltarea creativității, logicii și 

abilităților de comunicare și lucru în grup. 

Colaborarea între unitățile de învățământ are drept scop crearea condițiilor favorabile 

pentru transformarea educației, oferind un spațiu de învățare deschis și inspirațional, cu abordări 

pedagogice interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale, ce favorizează 

procesul de învățare centrat pe elev. 

Facilitarea accesului unităților de învățământ la proiecte în parteneriat cu alte instituții 

contribuie la menținerea atenției prin interactivitate și atractivitate a conținutului multimedia, 



224  

învățarea devine eficientă , respectând principiul învățării conștiente și active, creând oportunități 

ca elevii și profesorii să interacționeze nu doar unul cu altul și, prin publicarea munciilor pe web, 

ajungând să relaționeze cu oamenii din toată lumea. 

Astfel, procesul integrării tehnologiei moderne în procesul de colaborare între unitățile de 

învățământ devine accesibil și inovator, direcționat spre elev, spre formarea și dezvoltarea lui , pe 

de o parte și schimbul de experiență  a profesorilor în activitatea instructiv-educativă pe de altă 

parte. 

 

INFORMATIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI INSTRUIREA ASISTATĂ 

DE CALCULATOR 

 

 
Prof. Samoilă Daniela Mihaela 

C.N.I “MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA 

 
 

Dezvoltarea explozivă a ştiinţei şi tehnicii oferă variate posibilităţi de ameliorare şi 

modernizare a activităţii din toate sectoarele, inclusive a activităţii educaţionale. În învăţământ s-

au înregistrat schimbări majore ca urmare a utilizării mijloacelor tehnice. Având în vedere faptul 

că mijloacele de învăţământ reprezintă o componentă principală a strategiilor de instruire, 

modernizarea lor reprezintă o componentă principală a strategiilor de instruire, modernizarea lor 

reprezintă o direcţie importantă în inovaţia pedagogică. 

Legătura dintre procesul de învăţământ şi informatică poate fi evidenţiată referindu-ne la 

cel puţin două aspecte : 

a) pregătirea în domeniul informaticii; 

b) utilizarea calculatorului în scopuri didactice, respectiv generalizarea activităţii cunoscute sub 

denumirea de învăţământ asistat de calculator, prescurtat I.A.C. 

În legătură cu acest al doilea aspect –învăţământ pentru şi prin calculator- discuţiile, 

cercetările şi concluziile la care au ajuns specialiştii sunt în măsură să direcţioneze gândirea şi 

practica integrării mijloacelor tehnice din generaţia a cincea în recuzita profesorului şi a elevului 

şi folosirea acestora în scop didactic. 
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Instruirea asistată de calculator comportă un program de instruire, care este un produs 

pedagogic, respectiv rezultatul programării pedagogice. Nu este vorba de a înlocui profesorul, ci 

de a suplini părţi din activitatea sa de instruire, precum şi momente auxiliare din munca elevului. 

Prezentarea şi explicarea materialului este realizată, de regulă, de profesor, el fiind sursa de 

informaţie în acest caz, nu calculatorul. Acesta poate interveni cu success în momente de muncă 

independentă / diferenţiată în lecţii, deoarece e în stare să modifice ritmul de lucru / prezentare a 

temei în funcţie de particularităţile individuale, să regleze o segmentare mai extinsă sau mai 

comprimată a temei în funcţie de cerinţele elevilor, să ofere subprograme diferenţiate de sprijin, 

de corectare ş.a. Desigur, în momentele de fixare, de exerciţii, de formare a deprinderilor, care 

constituie momente de rutină pentru professor, calculatorul este mult mai util. 

Datorită multiplelor posibilităţi pe care le are calculatorul electronic în înregistrarea, 

stocarea, prelucrarea şi redarea informaţiei, el şi-a demonstrat pe deplin potenţialul pedagogic. 

Tot mai mulţi cercetători susţin şi demonstrează că există un paralelism între învăţarea de 

a gândi logic şi utilizarea unui calculator electronic. După cum arată G.Bossuet (1982), în 

activitatea sa la calculator, elevul încearcă anumite modele date de gândire, având, totodată, 

posibilitatea să descopere altele noi. 

Calculatorul electronic simulează procese şi fenomene complexe pe care niciun alt mijloc 

didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui, se oferă elevilor 

modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor 

neobservabile sau mai greu observabile din diferite motive. În acelaşi timp, calculatorul 

“construieşte” contexte pentru aplicaţii ale conceptelor, oferind celor ce studiază şi limbajul cu 

ajutorul căruia ei îşi pot descrie propria activitate. 

Studiile recente de psihologie cognitivă (Joel, Levin, Miclea) demonstrează că pentru 

însuşirea şi consolidarea conceptelor, în procesul de predare şi învăţare, este nevoie să se respecte 

o seamă de condiţii : 

● conceptele să fie illustrate prin mai multe exemple şi contraexemple; 

● exemplele oferite să fie representative şi , mai ales, observabile; 

● definiţiile să fie formulate în termenii atributelor definitorii ale conceptelor la care acestea se 

referă. 

S-a dovedit cu ajutorul calculatorului că atributele definitorii ale noţiunilor abstracte pot fi 

“pregătite” pentru a fi observabile. Astfel, operaţiile mintale cu aceste concepte illustrate de 
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calculator se pot dezvolta mai repede decât în situaţia obişnuită de predare-invăţare, în care 

informaţia neexemplificată solicită un efort de imaginaţie, de modelare, de presupunere, de 

deducţie. Calculatorul oferă variate modalităţi de transpunere a informaţiei în forme mai 

comprehensibile şi mai uşor de învăţat. 

În învăţământul clasic, predarea şi învăţarea obiectelor de studiu se bazează, de regulă, pe 

suportul verbal. Conceptele şi proprietăţile lor sunt mai întâi studiate şi numai după aceea aplicate 

în diferite contexte de rezolvări de probleme. Programele de instruire bazate pe o asemenea 

manieră didactică sunt similare în multe privinţe cu “programele de tip dicţionar” destinate 

maşinilor de calcul. 

Prin analogie cu funcţionarea calculatorului, pe baza programului de tip dicţionar, funcţia celui 

supus instruirii este redusă la compararea noilor informaţii cu cele înscrise în memorie şi aplicarea 

acestora în situaţiile la care ele se referă. Procedând în acest fel, elevul învaţă să aplice “reţete” 

gata elaborate sau, cel mult, câteva principii generale la anumite situaţii cunoscute. 

Instruirea asistată de calculator porneşte, de obicei, din sens opus : de la experimentarea, 

utilizarea conceptelor în contexte de rezolvări de probleme, spre exprimarea lor formală. 

Cercetările în materie susţin că este impracticabil a introduce un concept nou, fără ca înainte să li 

se arate elevilor de ce şi pentru ce este necesar acesta. De asemenea, în tot ce se întreprinde trebuie 

luate în atenţie psihologia elevului şi finalităţile actului educaţional specifice nivelului de 

învăţământ. Instruirea asistată de calculator este o formulă a viitorului şi cu atât mai mult trebuie 

experimentată ştiinţific, atent cercetată şi generalizată. 
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INTRODUCERE ÎN JAVA 
 

 Prof. Constantinescu Cristina 

 Prof. Ghiordunescu Grațiela 

Colegiul Național “Zinca Golescu”, Pitești 

 

 

1. Noțiuni introductive despre PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE (POO).  

 

Programarea orientată pe obiect are la bază conceptul de obiect care tratează împreună 

(încapsulează) datele (câmpurile/ proprietățile) cu metodele (comportamentele) prin 

intermediul claselor.  

Metoda permite prelucrarea datelor și oferă protecţie acestora,  ceea ce înseamnă că  acestea  

nu pot fi folosite din afara obiectului din care fac parte. 

Instanțierea unui obiect este  crearea unui obiect concret pe baza unei definiții sau a unui 

șablon. 

Realizarea aplicațiile devine dificilă dacă nu se folosește  POO. 

Pentru a înțelege mai bine aceste concepte putem considera clasa PISICA, pentru care vom 

defini următoarele proprietăți: nume, rasă, vârstă și  putem defini metoda  miauna (), ca fiind 

un comportament al pisicii. 

În continuare veți găsi un test care poate fi propus pentru a fixa noțiunile prezentate mai sus. 

1. Ai o grădină frumoasă acasă. Duminică începi să tai din trandafirul tău pentru a face rost 

de mai mulți puieți de plantat. Poți să asociezi acest scenariu cu clase și instanțe? 

o Trandafirul este obiectul, puieții nu sunt instanțe ale trandafirului pentru că nu au crescut 

încă. 

o Puieții de trandafiri se numesc clase și nu trandafirul propriu-zis. 

o Trandafirul este clasa iar puieții generați de trandafir sunt instanțe din clasa trandafir (*) 

o Puieții de trandafiri sunt clase, iar trandafirul propriu-zis este instanța. 

2. Care din următoarele limbaje sunt numite limbaje procedurale? 

o C (*) 

o Java C 

o C++ 
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o Java 

3. Există mai multe câmpuri și metode într-o clasă „CAMAȘA”. Cine poate poate fi o 

metodă din clasa „CAMAȘA”? 

o getShirtSize() (*) 

o pret 

o marime 

o culoare 

4. Proiectați o clasa „CERC” cu diverse câmpuri si metode. Care din următoarele ar putea fi 

câmpuri ale aceastei clase? Distingeți care din acestea sunt proprietăți si care sunt  

comportamente. 

▪ Culoare (*) 

▪ calculculareDiametru() 

▪ calculareCircumferinta() 

▪ calculareAria() 

▪ raza  (*) 

5. În programarea orientată pe obiecte, se pune accent pe:  

▪ Modelarea obiectelor (*) 

▪ Algoritmi de scriere 

▪ Crearea de proceduri 

6. Ați dori să vedeți un film cu câțiva prieteni. Scrieți un e-mail de confirmare al planului. 

Salut prieteni, 

Există un film „Attack of the Duke!”, ce va avea loc vineri Cinema Trivale la 16:30. 

Cinema-ul se află în centru vizavi de Hotel Argeșul. Autobuzul ar fi cel mai bun mod de a 

ajunge. 

V-ar interesa? 

Care sunt cerințele pentru acest plan? 

o Vizionează filmul „Attack of the Duke!” vineri la Cinema Trivale ora 16:30 (*) 

o Ajungeti la cinematograf până la 16:00 

o Verificați locația vizavi de Hotel Argeșul 

o Călătoriți cu autobuzul 
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2. Platforme de lucru Java 

Eclipse este un mediu integrat de dezvoltare (IDE)  ce include JDT(Java Development Tools), 

o extensie care suportă toate versiunile de JAVA. 

Este o platforma deschisă, utilizatorii putând beneficia de o serie de facilități, precum accesul 

gratuit. 

3. Primul program Java  

Sintaxa unei clase este: 

public class identificator_clasa{ 

  Proprietati; 

  Comportamente; 

} 

Pentru exemplul prezentat mai sus, putem avea definiția: 

public class pisica{ 

  int varsta; 

  String nume, rasa; 

  void miauna(){ System.out.ptintln();} 

} 

Folosind mediul ECLIPSE,  crearea unui proiect se poate realiza urmând pașii de mai jos: 
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Java oferă o serie de pachete formate din clase și obiecte ce pot fi folosite. De exemplu, 

pachetul java.util conține clase utilitare, ca de exemplu clasa Scanner. Astfel, putem 

utiliza clasa System din pachetul menționat mai sus, out este un câmp membru al clasei 

System, iar println() este o metodă. 

Putem importa  în program java.io, care permite utilizarea claselor și interfețelor pentru 

intrare/ieșire, ex. import java.io.*;  

În programul Java, avem o clasă special. În cazul nostru, clasa  pisica,  care include 

metoda main(): public static void main(String[]). Explicarea cuvintelor public, static și 

parametrul funcției  nu fac obiectul conținutului acestui material.  

În cadrul funcției main am creat (instanțiat) obiectul Mita de tipul clasei pisica și am 

apelat metoda care permite tipărirea pe ecran a unui mesaj. 

 

4. Câteva elemente despre  limbaj 

Limbajul de programare Java are rădăcini în C și este asemănător cu C++, preluând de la 

acesta o serie de elemente și eliminând altele. 

Nu vom insista pe descrierea efectivă a limbajului, ci vom eferi un exemplu care să 

permită fixarea unor elemente de bază. 

Avem rezolvarea unei ecuații de gradul al doilea (cu coeficienți nenuli), folosind metode 

care să calculeze delta si rădăcinile  ecuației.   

import javax.swing.*; 

public class ecuatie2 { 

static int a,b,c; //Atunci când un membru este declarat static, acesta //poate fi accesat 

înainte ca orice obiect din clasa sa să fie creat și //fără referire la niciun obiect.  

  int d; 
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 static double x1, x2; 

 int delta(int a1, int b1, int c1) 

 { 

  return b1*b1-4*a1*c1; 

 } 

 void calculradacini(int a1, int b1, int c1, int d, double x1, double x2) 

 { 

       x1=(-b+Math.sqrt((double)(d)))/(double)(2*a); 

                  x2=(-b-Math.sqrt((double)(d)))/ (double)(2*a); 

 } 

 public static void main(String[] args) { 

     ecuatie2 myEc = new ecuatie2();  // Object 1 

     a=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("a=")); 

     b=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("b=")); 

     c=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("c=")); 

     myEc.d=myEc.delta(myEc.a,myEc.b, myEc.c); 

     if(myEc.d>=0) 

      myEc.calculradacini(myEc.a,myEc.b, myEc.c, myEc.d,x1,x2); 

     else 

       System.out.println("Ecuatia nu are solutii reale"); 

   } 

 } 

 

Bibliografie: 

http://ilearning.oracle.com/ 

https://www.geeksforgeeks.org/java/ 
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JOCUL DE MIȘCARE ÎN ACTIVITĂȚILE PSIHOMOTRICE 
 

Prof. Gavrișiu Iuliana Claudia 

CNI „Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

Prof. Nițulescu Anca 

CSS Rm. Vâlcea 

 
Abstract: forma de activitate principală a copilului în perioada timpurie o reprezintă jocul. 

Rolul acestuia în dezvoltarea fizică și psihică a preșcolarului a fost subiectul multor studii, analize, 

tratate de pedahogie și psihologie. Folosit cu pricepere el devine și un excelent mijloc educativ, 

având o influență multiplă și complexă în educația copilului, lucru confirmat si de Mihai Epuran 

(1970): „ dezvoltarea psihică a omului nu poate fi înțeleasă în plenitudinea ei dacă nu se ia în 

considerație una din dimensiunile fundamentale psiho-comportamentale ale personalității – jocul 

și activitățile creative și distractive.8  

Cuvinte cheie: joc de mișcare, activități psihomotrice, învățământ preșcolar. 

Majoritatea psihologilor consideră că, în educația timpurie, pentru copil, orice activitate 

este joc, prin el se prevestesc conduite superioare. Jocul este activitatea prin care se realizează 

exersarea funcțiilor psihice și corespunde nevoii de mișcare și creație a copilului. 

Psihologia jocului evidențiază importanța activării acestei metode mai ales în învățământul 

preșcolar, metodă care valorifică principalele direcții de dezvoltare, orientate „de la grupurile mici 

spre grupurile tot mai numeroase; de la grupurile instabile spre grupurile tot mai stabile;de la 

jocurile fără subiect, la cele cu subiect; de la șirul de episoade nelegate între ele spre jocul cu 

subiect și cu desfășurare sistematică; de la reflectarea vieții personale și a ambianței apropiate, la 

reflectarea evenimentelor vieții sociale”.9  

Chiar dacă formele de manifestare se modifică, jocurile însoțesc întreaga evoluție a omului, 

principalele caracteristici păstrându-și și asigurând o savoare particulară, răspunzând astfel 

nevoilor și tendințelor umane. 

Putem spune că „jocul, domeniu de interferență între interesele cognitive și cele afective, 

începe în cursul subperioadei de la 2 la 7/8 ani, printr-un apogeu al jocului simbolic, care este o 

 
8 Mihai Epuran, Psihologia Educației Fizice 1970, pag. 80. 
9 Elkonim, D.B., 1980, p.185 citat de Cristea S, ”Dicționar de pedagogie”, Editura Litera 

Educațional, Chișinău,2002, pag. 210. 
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asimilare a realului la eu și la dorințele acestuia, pentru a evolua apoi în direcția jocurilor de 

construcție și cu reguli, care marchează o obiectivare a simbolului și o socializare a eului”.10 

Indiferent de natura și tipurile jocurilor, toate au un rol important în procesul formativ-educativ. 

În 1990, Asociația Internațională pentru Dreptul Copilului de a se juca  a prezentat 

importanța jocului în procesul educației, afirmând: 

- Jocul are un rol important pe întregul parcurs al procesului de educație; 

- Jocul spontan dezvoltă copilul; 

- Climatul natural, cultural, interpersonal trebuie îmbunătățit și extins pentru a încuraja 

jocul; 

- Interacțiune copil-adult în activitățile de joc sunt o componentă importantă a procesului 

învățării. 

Jocul de mișcare 

Jocurile dinamice/de mişcare au la bază acţiuni motrice mai simple sau mai complexe 

dirijate de anumite reguli, prin care se consolidează deprinderile motrice de bază (mers, alergarea, 

aruncarea, prinderea, săritura, căţărarea, echilibrul), se dezvoltă calităţile motrice (viteza, forţa, 

rezistenţa) şi stări emoţionale pozitive. 

       Metodologia folosirii jocului de mișcare în activitățile psihomotrice presupune: 

- selectarea acestora ca mijloace de instruire; 

- pregătirea, organizarea și desfășurarea jocurilor. 

În selectarea şi practicarea jocurilor dinamice în educația timpurie se au în vedere o serie 

de aspecte: 

- obiectivele urmărite; 

-particularităţile de vârstă 

- tipul exerciţiilor incluse în jocuri  

- durata lor  

- exigenţa faţă de executare 

- numărul regulilor va fi în dependenţă directă cu vârsta copiilor. 

             Stănescu Monica (2004) susține că pregătirea jocului de mișcare în educația 

timpurie impune respectarea următoarelor cerințe: 

- anunțarea jocului de mișcare ( a denumirii lui, povestea lui) 

 
10 Jean Piaget, Barbel Inhelder, Psihologia copilului, pag. 128. 
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- verificarea spațiului de joc, corespunzător activității psihomotrice; 

- amenajarea spațiului de joc conform temei, denumirii jocului, adaptarea spațiului poveștii 

transpuse in avtivitate; 

- pregătirea materialelor didactice – verificarea integrității acestora, a calității lor, a 

recuzitei.11 

                            Organizarea jocului de mișcare impune parcurgerea următoarelor etape: 

- constituirea echipelor; 

- dispunerea echipelor în spațiul de joc; 

- prezentarea regulilor de joc. 

               Desfășurarea jocului de mișcare este un moment care trezește interesul copiilor. 

Pentru ca acesta să le ofere și satisfacția așteptată, este important ca educatoarea să aibă în 

vedere următoarele aspect: 

- începerea jocului se va realiza în mod organizat; 

- conducerea jocului să se realizeze în conformitate cu regulile expuse; 

- dozarea efortului să se realizeze în funcție de vârsta și nivelul de prgătire a preșcolarilor; 

- durata jocului și numărul de repetări acordat sunt indicia prin care se vor urmări efectele 

formative în domeniul temelor propuse; 

- încheierea jocului impune și desemnarea câștigătorilor. 

Pentru a evita excesul, suprasolicitarea, oboseala, extenuarea fizică, pe lângă o bună dozare 

a timpului de joc dinamic, este necesară şi alternarea acestuia cu jocuri liniştitoare. 

O atenţie deosebită să acordăm copiilor timizi, fricoşi, apatici sau instabili, respectându-le 

ritmul propriu şi particularităţile individuale. Jocurile dinamice se pot organiza şi în aer liber, în 

funcţie de anotimp, şi în sală, cu sau fără obiecte, aparate.  

Ele mobilizează întreaga grupă de copii, educă atitudini, comportamente, dezvoltă stări 

emoţionale, sentimentul de apartenenţă la grupă, spirit de cooperare, sentimentul de altruism, 

prietenie. Atractivitatea şi eficienţa jocului depind de ingeniozitatea educatoarei de a îmbina 

sarcina educativă cu dorinţele copiilor, cu simboluri şi reguli atrăgătoare. 

Jocul de mișcare ca tip de activitate de învăţare integrată  

Prin joc copilul este stimulat din toate punctele de vedere ale dezvoltării sale! De aceea, jocul este 

cea mai eficientă formă de învăţare integrată datorită naturaleţei cu care copilul învaţă!  

 
11 Stănescu Monica, Didactica educației fizice, note de curs, București, 2004 – pag. 157. 
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 Prin joc copilul:  

• desfăşoară o activitate specifică în sensul identităţii personale, urmează cerinţele şi 

determinările de bază ale copilului; 

 • realizează mişcări de motricitate grosieră şi fină, de coordonare oculo-motorie; 

 • comunică, îşi îmbogăţesc şi exersează vocabularul, îşi dezvoltă limbajul;  

• rezolvă probleme de viaţă din mediul lor fizic şi social;  

• experimentează posibilităţi de adaptare, rezolvă probleme, creează soluţii;  

• exprimă sentimentele lor în simboluri, îşi dezvoltă astfel gândirea abstractă; Ghid de bune 

practici pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 38  

• comunică cu sine, cu ceilalţi, îşi exprimă sentimente, reacţionează afectiv, recepţionează 

şi învaţă să recunoască sentimentele celorlalţi;  

• folosesc obiectele din jurul lor în scopuri pentru care au fost create, dar şi în alte scopuri 

(îşi dezvoltă creativitatea), îşi dezvoltă atenţia, motivaţia, interesul. Pentru ca jocul să 

contribuie cât mai semnificativ la dezvoltarea copilului sunt necesare câteva condiţii:  

• jocul să permită copiilor ocazia unor descoperiri, experimente sub supravegherea 

adultului;  

• materialele puse la dispoziţia lor să solicite copilul şi să-l antreneze în noi experienţe, să-

i faciliteze formarea deprinderilor, să-i extindă cunoaşterea;  

• interesul copilului, preocupările lui imediate să fie satisfăcute prin situaţiile de joc create;  

• să se încurajeze interacţiunea, să se stimuleze dezvoltarea socio-emoţională;  

• să se creeze un spaţiu adecvat abordării jocului ca activitate complexă şi completă; 

 • jocul copilului reprezintă feed-back-ul influenţei educative a adultului asupra sa. Jocul 

influenţează pozitiv dezvoltarea ulterioară a copilului, prin joc se declanşează mecanismul 

propice cultivării unor calităţi morale: perseverenţă, curaj, iniţiativă, precum şi educarea 

voinţei, a stăpânirii de sine, autocontrolul. 

Bibliografie: 

• Mihai Epuran, 1970,  Psihologia Educației Fizice , Editura Didactică și Pedagogică. 

• Elkonim, D.B., 1980, p.185 citat de Cristea S, Dicționar de pedagogie, Editura Litera 
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LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 
  

  Prof. Dobrete Adina,  

I.S.J. VÂLCEA 

 

 Managementul educațional este un domeniu de studiu și de activitate 

care vizează modul de funcționare și conducere a organizațiilor educaționale. 

Bolam îl definește că fiind ‘’o funcție executive destinată punerii în practică a politicilor 

aprobate.’’ 

 Sapre îl consideră că presupunând ‘’o serie de activități orientate către utilizarea eficientă 

și eficace a resurselor organizaționale pentru atingerea obiectivelor organizaționale’’ 

 Accentul ce se impune pe scopul educațional este important, însă trebuie ținut cont de 

faptul că nu toate obiectivele sau scopurile sunt potrivite pentru o organizație educațională,mai 

ales dacă acestea sunt impuse din exterior,de stucturile centrale. Managementul educațional vizeza 

atingerea obiectivelor educaționale stabilite,însă ele trebuie să fie acceptate de școală și de 

comunitatea în carea această funcționează.În caz contrar,când managerii facă abstracție de acest 

aspect și se limitează doar la implementarea unor politici externe,se poate ajunge foarte ușor la 

managerialism. 

 Importantă obiectivelor și a scopurilor pentru managementul instituțiilor de învățământ 

este subliniată în majoritatea abordărilor teoretice,existând însă un oarecare dezacord în privința a 

trei aspect legate de stabilirea finalităților în educație: 

A Valoarea obiectivelor formale; 

B Susținerea obiectivelor organizaționale sau a celor individuale; 

C Cum sunt stabilite obiectivele sau scopurileinstitutionale. 

Obiectivele formale 

 În instiutiile de învățământ, aceste obiective au uneori un grad mare de 

generalitate.Propunerea de a crește nivelul unor performanțe într-un segment al curriculumului ar 

putea să nu fie în concordanță cu scopurile unor alți profesori ,în raport cu alte obiecte de studiu. 

 Un management descentralizat este cel care oferă posibilitatea unei viziuni distincte a 

acelei școli,cu obiective specifice,clar formulate,adaptate contextului personalizat în care această 

funcționează. 
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Obiective organizaționale sau individuale? 

 Există două abordări ale managementului educațional: una care susține că obiectivele 

organizaționale pot fi impuse de lideri membrilor fără putere de decizie din cadrul școlii,cealaltă 

susțînând, dimpotrivă, ideea implementării unor obiective care să aibă relevanță pentru membrii 

organizației și pentru părțile interesate. 

Cum stabilim obiectivele 

 În unele organizații,obiectivele sunt stabilite de directorul unității,în colaborare cu câțiva 

colegi experimentați și cu unii membrii ai comunității locale.În altele, stabilirea obiectivelor este 

o activitate colectivă,implicând toți membrii organizației. 

 O problema fundamentală este măsură în care conducerea școlilor poate modifică politicile 

guvernamentale, dezvoltând obiective alternative ce pot fi aplicate la nivelul propriilor școli, cât 

pot acestea filtra politicile educaționale naționale prin propriul system de valori,cât de limitate sunt 

școlile în a-și fixă obiectivele. 

 Guvernele au puterea constituțională de a-și impune politicile însă caracteristică de succes 

a unui lider constă în capacitatea acestuia de a le implementa adecvandu-le la caracteristicile 

organizației pe care o conduce. 

Leadershipul educațional este un concept care presupune în primul rând existent unui proces de 

influență orientat spre obținerea unor rezultate. Acțiunile și motivația unor oameni sunt 

direcționate de alți oameni în vederea atingerii unor scopuri. 

Trebuie făcută distincția între influență și autoritate, caracteristică a puterii-managerului- în timp 

ce influență poate fi exercitată de oricine din școală. 

 Este un proces intenționat, care vizează dirijarea acțiunilor celorlalți în vederea atingerii 

unor scopuri;poate fi exercitată de indivizi sau de grupuri,poate apărea din orice parte a școlii-

inclusiv de la personalul asociat sau elevi,fiind independent de pozițiile formale de management. 

 Leadershipul este tot mai des asociat cu idea de valori, întrucât liderii își fundamentează 

acțiunile pe valori personale și profesionale. 

 Un leadership eficient presupune o viziune clar exprimată, însă există un risc major că o 

viziune personală să aducă mai mult rău organizației decât bine.Un leader cu o viziune puternic 

implementată asupra organizației poate manipula, poate adduce deservicii organizației o dată cu 

plecarea să sau poate fi puternic subiectivă. 
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 De aceea se impune un echilibru clar între aceste două aspecte:viziunea liderului pentru 

instituție în raport cu caracterul centralizat al deciziilor legate de curriculum și obiective. 

Diferența dintre leadership și management educațional 

 Plecând de la asocierea termenului de ‘’leadership’’cu schimbareași a celui de 

‘’management’’cu menținerea , putem afirmă că managementul presupune menținerea eficienței 

activităților curente ale organizației, în timp ce leadershipul reprezintă influențarea acțiunilor 

altora pentru a obține rezultatele dorite. 

 Ambele sunt la fel de importante în condițiile în care școlile doresc să fie eficiente și să-și 

atingă obiectivele și de aceea putem idealiza funcționalitatea și eficientă unei organizații 

educaționale în care managerul să aibă abilități de lider. 

 

Bibliografie: 

’’Leadership și management educațional.Teorii și practice actuale’’-Tony Bush 

 

LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 
 

Prof. Avram Adelina 

Școala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu Vâlcea 

 

Managementul în educație este un domeniu de studiu si de activitate care vizeaza modul 

de funcționare și conducere a organizațiilor specifice. 

Accentul ce se impune pe scopul educațional este important, însă trebuie ținut cont de 

faptul că nu toate obiectivele sau scopurile sunt potrivite pentru o organizație educațională, mai 

ales dacă acestea sunt impuse din exterior, de stucturile centrale. Managementul educațional vizeză 

atingerea obiectivelor educaționale stabilite, însă ele trebuie să fie acceptate de școala și de 

comunitatea în care  aceasta funcționeaza. In caz contrar, când managerii fac abstracție de acest 

aspect și se limitează doar la implementarea unor politici externe, se poate ajunge foarte ușor la 

managerialism. 

Leadershipul educațional este un concept care presupune în primul rând existența unui 

proces de influență orientat spre obținerea unor rezultate. Acțiunile și motivația unor oameni sunt 

direcționate de alți oameni în vederea atingerii unor scopuri. 
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Este un proces intenționat, care vizează dirijarea acțiunilor celorlalți în vederea atingerii 

unor scopuri; poate fi exercitată de indivizi sau de grupuri, poate apărea din orice parte a școlii - 

inclusiv de la personalul asociat sau elevi, fiind independent de pozițiile formale de management. 

Leadershipul este tot mai des asociat cu idea de valori, întrucât liderii își fundamentează 

acțiunile pe valori personale și profesionale. 

Un leadership eficient presupune o viziune clar exprimată, însă există un risc major ca o 

viziune personală să aducă mai mult rău organizației decât bine. Un leader cu o viziune puternic 

implementată asupra organizației  poate manipula, poate aduce deservicii organizației o data cu 

plecarea sa sau poate fi puernic subiectivă. De aceea se impune un echilibru clar între aceste doua 

aspecte: viziunea liderului pentru instituție în raport cu caracterul centralizat al deciziilor legate de 

curriculum și obiective. 

Diferența dintre leadership și management educațional 

Plecând de la asocierea termenului de ‘’leadership’’cu schimbarea și a celui de 

‘’management’’cu menținerea, putem afirma că managementul presupune menținerea eficienței 

activităților curente ale organizației, în timp ce leadershipul  reprezintă influențarea acțiunilor 

altora pentru a obține rezultatele dorite. 

  Ambele sunt la fel de importante în condițiile în care școlile doresc să fie eficiente și    să-și atingă 

obiectivele și de aceea putem idealiza funcționalitatea și eficiența unei organizații educaționale în 

care managerul să aibă abilități de lider. 

 

 Bibliografie:  

Tony Bush, ’’Leadership si management educational.Teorii si practice actuale’’ 
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DESPRE LEADERSHIP ŞI MANAGEMENT ÎN EDUCAŢIE 
 

Prof. Simona Ianc 

Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” 

 

 “Leadershipul este arta de a convinge pe cineva să facă ce vrei tu, de plăcere.” 

(Dwight Eisenhower) 

Leadership-ul, în general și leadership-ul educațional, în special, sunt concepte studiate pe 

larg și promovate de cercetători și practicieni din domeniul educaţional. Acest concept se referă la 

abordarea şi perceperea profesorilor ca lideri ai propriei activităţi, lideri ai clasei de elevi, lideri ai 

procesului de dezvoltare personală şi organizaţională. Orice profesor interesat de schimbare şi 

dezvoltare poate fi lider, indiferent dacă are sau nu o funcție ierarhică. 

 „Esența” unui lider constă în valorile, convingerile și atitudinile sale, trăsături care îl ajută 

la luarea deciziilor clare și eficiente într-un timp foarte scurt. Potrivit lui Stephen R. Covey, 

conducerea bazată pe principii reprezintă calea spre reuşită. El afirmă că „adevărata putere de a 

conduce derivă dintr-un caracter onorabil şi din exercitarea anumitor principii şi unelte ale 

puterii”. Așadar, într-o conducere eficientă, este vorba atât despre comportamentul etic (valori, 

trăsături), cât şi despre leadership (stil de a conduce). 

 Valorile personale ale liderului având ca sursă cinstea, corectitudinea, sinceritatea şi 

onestitatea definesc la nivel de organizaţii următoarele patru repere fundamentale ale codului de 

etică: responsabilitate, respect, obiectivitate şi integritate. 

 Ca lider, responsabilitatea reprezintă datoria de a-şi asuma deciziile pe care le ia sau nu, 

acțiunile pe care le realizează sau nu şi de a a-şi asuma consecințele. 

 Responsabilitatea înseamnă: 

✓ să ia decizii şi să acţioneze pe baza intereselor societății, siguranței publice şi mediului 

înconjurător; 

✓ să accepte doar acele proiecte aflate în conformitate cu calificările, experienţa şi calitățile 

lui şi ale echipei cu care lucrează; 

✓ să facă ceea ce spune că va face; 

✓ să-şi asume responsabilitatea şi să aplice corecții imediate, când greşeşte sau omite ceva; 

✓ să păstreze orice informație confidențială sau personală care i-a fost încredințată. 
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 Respectul reprezintă datoria de a arăta considerație faţă de el însuşi, față de alții şi față de 

resursele care i-au fost încredințate. Un mediu care cultivă respectul generează încredere, siguranță 

şi performanță prin dezvoltarea cooperării. Un lider care și-a însușit respectul, ca valoare de bază: 

✓ se informează despre normele şi tradițiile tuturor şi evită să se angajeze în comportamente 

care ar putea fi considerate lipsite de respect; 

✓ ascultă punctele de vedere ale tuturor, încercând să le înțeleagă; 

✓ abordează direct persoanele cu care are o neînțelegere care poate degenera într-un conflict 

şi clarifică situaţia; 

✓ se comportă într-o manieră profesionistă, chiar şi atunci când nu există reciprocitate; 

✓ negociază cu bună credință; 

✓ nu îşi exercită puterea oferită de expertiză şi poziție pentru a influența deciziile sau acțiunile 

altora în beneficiul său personal; 

✓ nu are un comportament abuziv față de alții; 

✓ respectă dreptul de proprietate al celorlalți. 

 Obiectivitatea reprezintă datoria de a lua decizii şi de a acționa imparțial şi obiectiv. 

 Comportamentul liderilor trebuie să nu concureze cu interese proprii, prejudicii şi 

favoritism, să fie nepărtinitor şi lipsit de idei preconcepute. Un lider aliniat cu reperul obiectivitate: 

✓ dovedeşte transparență în procesul de luare a deciziilor; 

✓ îşi revizuieşte în mod constant imparțialitatea şi obiectivitatea, luând măsurile corective 

necesare şi potrivite; 

✓ oferă în mod egal acces la informație tuturor celor care sunt autorizați să deţină acea 

informație; 

✓ oferă oportunități egale tuturor candidaților calificați; 

✓ evită situaţiile de conflict de interese; 

✓ evită situaţiile de favoritism şi discriminare. 

 Integritatea reprezintă datoria de a înțelege adevărul şi de a acționa corect, atât prin modul 

în care comunică, cât şi prin comportament. Un lider integru: 

✓ încearcă în mod serios şi sincer să înțeleagă adevărul; 

✓ este corect în comunicare şi în comportamentul său; 

✓ oferă informații precise în timp util; 

✓ îşi ia angajamente şi face promisiuni, implicite sau explicite, cu bună credință; 
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✓ creează un mediu în care ceilalți se simt în siguranță pentru a spune adevărul; 

✓ nu tolerează şi nu se angajează în comportamente nesincere prin: a face afirmații false sau 

înșelătoare, a spune adevărul pe jumătate, a oferi informații în afara contextului sau 

reținând informații care, dacă ar fi știute, ar face informațiile noastre înșelătoare sau 

incomplete. 

✓ nu se angajează într-un comportament necinstit cu intenția realizării unor câștiguri 

personale pe baza muncii altora. 

 Consider că activitatea didactică trebuie să aibă în prim plan cele patru repere fundamentale 

ale codului de etică prezentate anterior. Cinstea, corectitudinea, sinceritatea, responsabilitatea, 

respectul, obiectivitatea şi integritatea ar trebui să caracterizeze întregul parcurs profesional al unui 

cadru didactic care îşi doreşte să fie un adevărat lider. Într-o unitate de învăţământ managementul 

se manifestă la nivelul conducerii (managementul de vârf), la nivelul 

comisiilor/catedrelor/compartimentelor (managementul de mijloc), la nivelul colectivelor de elevi 

(managementul operaţional). În decursul anilor de activitate orice cadru didactic este cu siguranţă 

implicat în managementul operaţional (ca profesor diriginte) şi eventual în managementul de 

mijloc (ca şef al unei comisii metodice) sau în cel de vârf, dobândind competenţe solide de lucru 

în echipă (colaborare, comunicare, negociere dar şi asumarea diferitelor roluri în echipă), de 

coordonare şi conducere a activităţilor de grup. El învaţă să gestioneze succesul, să îşi asume dar 

şi să diminueze riscurile.  

 Profesorul lider este caracterizat de o bună capacitate de comunicare obţinută ca urmare a 

experienţei câştigate prin desfăşurarea activităţii în învăţământ, responsabilitate, adaptabilitate la 

schimbări, spirit organizatoric (câştigat în mediul profesional), tenacitate în urmărirea scopurilor 

stabilite, dorinţa de manifestare a iniţiativei în cadrul social, puternica orientare spre asumarea de 

responsabilităţi, originalitate în rezolvarea problemelor, auto-încredere. Prin promovarea 

profesorului lider se oferă şanse comunităţii pedagogice să facă un schimb dirijat de bune practici.  

Astfel, un profesor-lider învață să-şi analizeze propria experienţă didactică, să o discute cu colegii, 

să o abordeze ca activitate de cercetare, de dezvoltare, ca suport de creştere şi de sporire a 

motivaţiei profesionale. Toate acestea facilitează instituirea unui sistem de mentorat profesional 

eficient și o formare continuă non-formală. Implicarea în activitățile de formare și promovare a 

profesorului lider reprezintă un ajutor real pentru cadrele didactice, acestea reușind astfel să-şi 

îmbunătăţească prestaţia profesională, conștientizând necesitatea de schimbare, inovare, creaţie. 
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 Profesorul lider este cel care reuşeşte să fie un exemplu pentru cei din jur, să atragă 

aprecierea colegilor şi a elevilor pentru cunoştinţele şi abilităţile sale,  să aibă control emoţional şi 

să fie empatic, să-şi asume riscuri şi să ia decizii corecte, să creeze echipe performante în jurul 

său, să crească viitori noi lideri care să îl urmeze spre rezultate de invidiat. 

 

Bibliografie: 

1. Suport de curs Leadership și management în organizațiile școlare, ProeuroCons Slatina 

2. Joiţa E., Management educaţional – profesorul-manager: roluri şi metodologie, Editura 
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FOLOSIREA EFICIENTA A RESURSELOR UMANE ȘI MATERIALE 

EXISTENTE LA NIVELUL ȘCOLII 
                                              

                                           Prof. Maier Mirela 

Şcoala Gimnazială Nr. 5, Rm.Vâlcea 

 

Din punctul de vedere al resurselor umane, liderul creează un plan de atragere și reținere 

a persoanelor cu abilități de care are nevoie instituția.  

Implementarea planului presupune recrutarea, selecția, integrarea, instruirea, iar in 

activitatea managerilor instituției apare și recompensarea, alegerea beneficiarilor celor mai 

potrivite și evaluarea permanentă a performanțelor pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele 

instituționale.  

Planul de resurse umane este creat în acord cu planul strategic al instituției. Pe măsură ce 

instituția identifică oportunitățile de dezvoltare disponibile, este necesară corelarea lor cu 

abilitățile de care va fi nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, instruirea și programele de 

recompensare sunt create în vederea atragerii, dezvoltării și păstrării oamenilor cu abilitățile 

necesare.  

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces de instruire a oamenilor pentru a 

îndeplini sarcinile de care este nevoie în instituție. Problema constă în recunoașterea tipului de 

instruire de care angajații au nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să țină cont de motivarea 

angajatului supus formării. 
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Pe măsură ce își dezvoltă dimensiunile, orice instituție se confruntă cu probleme legate 

de nevoia de resurse umane.  

Pentru asigurarea unor relații benefice între conducere și angajați se desfășoară o serie 

de activități cum sunt gestionarea conflictelor, consolidarea relațiilor cu sindicatele sau 

reprezentanții angajaților și consilierea angajaților. 

Cum instituția este în creștere, trebuie stabilite metode de găsire și angajare de oameni 

care să posede abilitățile solicitate. Acest lucru se reflectă de obicei într-o formă de planificare a 

resurselor umane. Analizându-se proiectele și tendințele viitoare ale instituției, se estimează 

numărul de oameni de care este nevoie și tipul de abilități și competențe pe care le solicită 

eventualele posturi vacante. 

Factori care sunt prezenți în instituție sunt: 

- corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor și sistemelor privind resursele umane cu 

misiunea și strategia instituției; 

- preocuparea susținută de concentrare și direcționare a capacităților și eforturilor 

individuale în vederea realizării eficiente a misiunii și obiectivelor stabilite; 

- dezvoltarea unei culturi instituționale sănătoase; 

- aprecierea factorului uman ca o resursă vitală. 

Obiectivele urmărite de lider și de manager sunt: 

- creșterea satisfacției în muncă a angajaților; 

- creșterea eficienței și eficacității personalului (sporirea productivității); 

- reducerea absenteismului; 

- creșterea capacității de inovare, rezolvare a problemelor și schimbare. 

Gestionarea resurselor umane are drept scop determinarea nevoilor, strategiilor și 

filosofiilor privind resursele umane ale instituției, inclusiv estimarea cererii și ofertei pe piața 

muncii. Întrebarea cheie pentru această activitate este: „ De câți oameni și cu ce caracteristici avem 

nevoie, atât în prezent cât și în viitor?” 

Obiectivele planificării resurselor umane constau în obținerea: 

- în posturi potrivite la locul și timpul potrivit; 

- oamenilor potriviți în numărul necesar, cu abilitățile, cunoștințele și experiența 

necesare.  
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În concluzie, prin gestiunea resurselor umane se asigură necesarul de forţă de muncă într-

o instituţie, pe categorii de personal în scopul realizării activităţilor şi obţinerea rezultatelor 

aşteptate. Astfel, liderii trebuie să se concentreze pentru a face ca oamenii și organizațiile să 

progreseze prin creșterea competitivității și cooperării dintre echipe, respectiv a performanței 

organizației, creând un mediu care încurajează dezvoltarea abilitățiilor,  învățarea și deschiderea 

la nou, astfel încât cei din echipă să participe la întreg procesul de trasformare a resurselor.  

 

 

MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP 
 

Prof. Avram Alexandru 

Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab” 

 Râmnicu Vâlcea 

 

Managementul este un domeniu de mare interes și de o importanță semnificativă în 

societatea contemporană. Structurată și dezvoltată în timp, știința managerială a trecut prin etape 

care au avut o influență majoră asupra dezvoltării umane și are în prezent caracteristici și orientări 

specifice lumii moderne, cum ar fi:  viziunea globală și integratoare de rezolvare a problemelor,  

interdisciplinaritatea,  dinamismul, universalitatea. 

În sens larg, managementul este activitatea complexă de concepere, pregătire, organizare, 

coordonare și administrare a elementelor implicate în atingerea unor obiective. Managementul 

reprezintă un proces conștient de conducere și coordonare a acțiunilor și activităților individuale 

și de grup, precum și de mobilizare și alocare a resurselor unei organizații (umane, materiale, de 

spațiu și de timp) în vederea îndeplinirii obiectivelor.  

Managementul educaţional se referă la teoria şi practica managementului general, aplicate 

sistemului şi procesului de învăţământ, organizaţiilor şcolare şi claselor de elevi. 

În această viziune, educația este un fel de companie condusă de unul sau mai mulți 

manageri. Date fiind însă finalitățile sistemului de învățământ, complexitatea procesului 

educațional, varietatea și amploarea resurselor implicate și specificitatea produsului final care nu 

este unul concret și palpabil, managementul educațional are un specific aparte pronunțat, 
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evidențiat, în principal, prin ceea ce teoreticienii numesc componenta umană a procesului și o 

plasează în centrul și la baza „companiei educaționale” 

Drept consecință, managementul educațional trebuie să fie într-o mai mare măsură artă 

decât știință, pentru că nu este numai un serviciu oferit oamenilor (ca subiecți exteriori ai 

procesului), ci pătrunde în ființa lor internă, provocând o schimbare a ființei lor psiho-intelectuale. 

Orice proces organizațional are două componente:  componenta hard, care constă în 

totalitatea procedurilor, instrumentelor, structurilor cu care se operează la nivelul organizației, a 

măsurilor care se iau pentru funcționarea procesului etc. și componenta soft, care înseamnă 

ansamblul de idei, temeri, entuziasm etc. ce apar la nivelul organizației în lucrul cu oamenii. 

Toate elementele din componenta hard sunt foarte tehnice și delimitate și se învață sau pot 

fi învățate la un moment dat, elementele din componenta soft nu se învață la școală sau se învață 

într-o foarte mică măsură, nu te învață nimeni cum să lucrezi cu oamenii și cum să scoți ce e mai 

bun din ei. 

Deși în foarte multe cazuri managementul şi leadership-ul sunt considerate ca fiind acelaşi 

lucru, între cele două concepte există diferențe semnificative și ele reprezintă două sisteme de 

acțiune distincte și complementare, fiecare având funcții proprii și activități caracteristice. Un 

management bun asigură ordinea şi consistenţa în cadrul unei organizații şi dezvoltă acea 

capacitate de a atinge obiectivele planificate prin organizare şi coordonare. Leadershipul se află în 

relaţie directă cu capacitatea de a influenţa comportamentul oamenilor. 

Profesorul american Warren Bennis, considerat unul dintre primii teoreticieni marcanți ai 

leadershipului realizează următoarea comparație între management și leadership:   

➢ managerul administrează; liderul inovează 

➢ managerul este o copie; liderul este originalul 

➢ managerul menține; liderul dezvoltă 

➢ managerul se focalizează pe sistem și structură; liderul se focalizează pe oameni 

➢ managerul se bazează pe control ; liderul inspiră încredere 

➢ managerul acceptă realitatea; liderul o investighează 

➢ managerul are o perspectivă pe termen scurt; liderul are o perspectivă pe termen lung 

➢ managerul întreabă cum și unde; liderul întreabă ce și de ce 

➢ managerul privește linia de jos; liderul privește linia orizontului 

➢ managerul imită; liderul produce lucruri originale 
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➢ managerul acceptă starea de fapt; liderul o provoacă 

➢ managerul este soldatul clasic; liderul este propria sa persoană 

Managementul şi leadership-ul sunt două modalităţi de acţiune complementare, adevărata 

provocare este combinarea abilităţilor de leadership cu abilităţile de management pentru o 

echilibrare reciprocă. 

 

Bibliografie: 

Jinga, I: Managementul învăţământului, Editura ASE Bucureşti, 2003; 

 

 

MANAGEMENTUL ECHIPEI SI PERFORMANŢA ORGANIZATIE 

ȘCOLARE 
                                                                                                  

Prof. Marinescu Jeanina-Mihaela 

                                                                                             C.N.I.”Matei Basarab”, Rm.Vâlcea 

 

 

Echipa este formată dintr-un număr mic de oameni cu calităţi complementare, care se 

obligă la scopuri performante şi moduri de abordare comune, pentru care ei au responsabilităţi 

mutuale. 

Echipa se concentrează pe scopuri finale care sunt limitate în timp şi măsurabile, ca rezultat 

cantitativ şi cu influenţe calitative. Membrii echipei performante au tendinţe de a avea foarte clare 

rezultatele dorite ca şi modalităţile de obţinere a lor. 

Conducerea echipei este realizată de liderul echipei. Acesta are trei îndatoriri generale: 

crearea condiţiilor care să asigure îndeplinirea sarcinii, formarea şi menţinerea unităţii echipei şi 

instruirea şi susţinerea echipei în vederea succesului. 

Crearea condiţiilor 

Aceasta înseamnă să ne asigurăm că echipa are o sarcină precisă de executat şi că deţine 

resursele necesare atingerii scopurilor. Aceasta presupune faptul că liderul trebuie, uneori, să se 

zbată pentru a obţine bugetul necesar, echipamente, resurse financiare, etc. Nu este recomandat să 

fie foarte generos în această privinţă, pentru a preveni risipa şi ineficienţa. În schimb este necesar, 

ca un coordonator, să fie ferm şi să nu aibă regrete cu privire la resursele acordate echipei. De 
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asemenea membrii trebuie să ştie exact cine aparţine  şi cine nu aparţine grupului, adică limitele 

grupului. 

Formarea şi menţinerea unităţii echipei 

Pentru a crea şi menţine o echipă unitară, liderul trebuie să se asigure că membrii posedă 

deprinderile şi abilităţile necesare. De asemenea şi diversitatea este importantă. Liderul trebuie să 

iniţieze procese  care să contribuie la eficienţa echipei prin luarea unor decizii convenabile, 

rezolvarea problemelor, managementul conflictelor şi dezvoltarea unor mijloace noi şi 

îmbunătăţite ale muncii în echipă. Operativitatea se obţine doar prin exerciţii. 

Instruirea şi susţinerea echipei în vederea succesului 

Cea de a treia funcţie a conducătorului este să instruiască şi să susţină echipa pentru a ajunge 

la succes; asta presupune intervenţia pentru îndrumare şi susţinere pentru realizarea unui lucru 

eficient. Trebuie să înveţe să fie sensibil la dispoziţia membrilor şi la cât de bine comunică şi 

interacţionează unul cu altul. Trebuie să dea atenţie acestor procese, să încurajeze întâlniri între 

anumiţi membri, un schimb mai mare de informaţii şi să le sprijine sugestiile.  

Rolul său presupune şi capacitatea de a-i ajuta pe indivizi să-şi dezvolte deprinderile şi 

abilităţile, ceea ce necesită timp pentru a reveni asupra obiectivelor, a vedea ce deprinderi trebuie 

să dezvolte fiecare şi pentru a crea oportunităţile de a crea noi cunoştinţe. 

Cele trei elemente ale conducerii unei echipe 

Pentru ca liderul să îndeplinească cele trei funcţii trebuie să facem distincţie între 

elementele generale ale rolului de conducător: rolul de leadeship, rolul de management şi rolul de 

instruire. 

1.  Rolul de leadership 

Acesta se referă la procesul de iniţiere a unor intervenţii strategice adecvate, motivării şi 

îndrumării echipei. Liderul îi încurajează pe angajaţi să colaboreze şi să se susţină reciproc, 

convinşi de faptul că grupul are capacitatea şi puterea de a executa sarcina propusă. Leadershipul 

presupune intuiţie, judecată de fineţe şi risc. De asemenea , cere încredere şi chiar carismă. 

Funcţia de lider implică formarea unei echipe în adevăratul sens al cuvântului şi nu doar 

cu numele. Înseamnă stabilirea unui scop convingător, formarea unui grup care să acţioneze 

eficient, asigurarea că suportul organizaţional ajută echipa şi promovarea atentă a intervenţiei 

liderilor. Toate acestea necesită instruire deoarece liderii trebuie să-şi exerseze deprinderile de 

conducere pentru a le dezvolta. 
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Funcţia de lider implică impunerea unei direcţii precise asupra activităţii echipei. Acesta 

nu este un proces democratic. Dacă ar rămâne la latitudinea membrilor ei, s-ar pierde în confuzia 

şi nesiguranţa creată de încercarea de a atinge obiective multiple. Rolul conducătorului este de a 

fixa orientarea generală. 

Funcţia de lider presupune modelarea sau corectarea echipei astfel încât să funcţioneze 

eficient. Chiar acest lucru se poate face lucrând la sarcini, la autoritate, la dimensiunea, 

configuraţia şi vechimea echipei. Aceasta presupune planificarea unei sarcini realizabile doar cu 

ajutorul grupului. Sarcina stabilită trebuie să fie stimulatoare, adică să ceară o gamă largă de 

deprinderi, să constituie un tot şi să fie importantă pentru organizaţie sau pentru societate în 

general. 

Liderii le comunică activităţile, autoritatea pe care o au în exercitarea sarcinii, acordându-

le feedback-ul în acest sens. Dimensiunea va fi cât mai mică, între şase şi opt membri. Grupul 

trebuie să se caracterizeze şi prin diversitate în privinţa experienţei deprinderilor şi specializărilor 

funcţionale ale indivizilor. 

Funcţia de lider include câştigarea suportului organizaţional care ajută echipa să-şi atingă 

scopul. Aceasta presupune acordarea unor recompense adecvate, instruirea corectă a indivizilor să 

lucreze împreună, asigurarea resurselor necesare şi a informaţiilor referitoare la funcţionarea şi 

strategiile organizaţionale de care are nevoie pentru a siguri că vor contribui în mod semnificativ 

la activitatea organizaţiei. Liderii buni au capacitatea de a influenţa pe alţi angajaţi ai organizaţiei 

pentru ca propria echipă să dea randamente. 

2. Rolul de management 

Managementul se referă la stabilirea şi recapitularea regulată a obiectivelor comune, a 

rolurilor membrilor şi a structurii echipei precum şi la asigurarea fedback-ului formal cu privire la 

activitatea desfăşurată. Managerul trebuie să cerceteze dacă indivizii sunt conştienţi de nivelul 

performanţei lor.  

Managementul echipei înseamnă impunerea unor obiective comune, precise. 

Managementul trebuie să asigure un înalt grad de concordanţă între obiectivele organizaţionale, 

orientarea şi scopul echipei. Se impune redactarea unui raport care să clarifice aceste elemente 

membrilor grupului şi organizaţiei, făcând posibile evaluarea succesului echipei. 
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Managementul echipei înseamnă clarificarea rolurilor membrilor acesteia. Managerul 

trebuie să se asigure că fiecare ştie care sunt atribuţiile celorlalţi. Este important ca fiecare rol să 

fie unic pentru persoană precum şi important pentru restul grupului şi pentru atingerea obiectivelor.  

Managementul echipei se referă la dezvoltarea rolurilor individuale. Pentru o funcţionare 

eficientă, rolurile şi sarcinile individuale trebuie văzute ca fiind ceva complet şi semnificativ, 

dându-le membrilor şansa de a progresa şi de a-şi perfecţiona deprinderile. Managementul echipei 

reprezintă evaluarea contribuţiilor individuale. Trebuie să se asigure că fiecare membru primeşte 

feedback cu privire la munca efectuată. Feedback-ul se oferă de către manager dar este bine să fie 

primit şi de la membrii echipei. Feedback-ul asigură membrilor următoarele aspecte: 

▪ evaluarea contribuţiei lor la randamentul echipei; 

▪ evaluarea modului de îndeplinire a rolului pe care îl au în echipă; 

▪ evaluarea contribuţiei lor în domeniul comunicării, al fixării obiectivelor; 

▪ evaluarea contribuţiei lor la atmosfera echipei şi la maniera de lucru. 

Acordarea feedback-ului se poate face în mai multe feluri: 

▪ liderul adună părerile membrilor cu privire la chestiuni prestabilite, confruntă 

informaţiile şi acordă feedback individual; 

▪ în cadrul recapitulării activităţii echipei, se discută şi realizările individuale, 

uneori cu ajutorul unui mediator din afară; 

▪ se desemnează un subgrup din echipă care să evalueze contribuţiile individuale 

şi să asigure feedback doar în aria respectivă. 

Managementul echipei mai înseamnă asigurarea feedbackului cu privire la activitatea echipei  

în ansamblu.  Activitatea de ansamblu a echipei ar putea  fi evaluată în funcţie de: 

➢ Rezultatele echipei - performanţa echipei este definită şi evaluată cel mai bine de 

„clienţii" acesteia; 

➢ Viabilitatea echipei - capacitatea susţinută a membrilor de a lucra bine împreună; 

➢ Progresul si bunăstarea membrilor echipei; 

➢ Sănătatea mentală a membrilor echipei - stresul sau mulţumirea de sine; 

➢ Inovaţiile din echipă - introducerea unor modalităţi noi şi îmbunătăţite de lucru. 

Echipele trebuie să fie izvoare de creativitate şi inovaţie, deoarece unesc indivizi cu 

diverse cunoştinţe, orientări, deprinderi, aptitudini, atitudini; 

➢ Relaţiile dintre echipe – cooperarea cu alte echipe şi departamente din cadrul 
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organizaţiei. 

  Managerul trebuie să-şi exprime părerile subiective cu privire la activitatea echipei dar 

feedback-ul este în general bazat pe date cantitative şi calitative obiective. Managementul 

înseamnă şi recapitularea proceselor, strategiilor şi obiectivelor de grup. 

  Reflexivitatea sarcinii reprezintă o contribuţie importantă la eficienţa activităţii echipei 

desemnând măsura în care o echipă discută deschis şi modifică obiectivele, strategiile sau 

procedeele în vederea maximizării operativităţii. Toate echipele trebuie să aloce timp revizuirii 

scopurilor şi procedurilor utilizate pentru a le modifica dacă este cazul. 

 

3. Rolul de instruire a echipei 

Instruirea se referă la facilitarea şi managementul proceselor zilnice care au loc în echipă, 

presupunând mai degrabă ascultare decât administrare. Dacă managementul se axează pe 

supraveghere, pe acordarea feedback-ului şi comunicarea informaţiilor referitoare la întreaga 

organizaţie, instruirea este un proces mai puţin formal, în care instructorul ascultă, dă sfaturi, îndrumări 

şi sugestii membrilor. Instruirea constituie efortul zilnic al liderului de a-i ajuta pe membri să 

realizeze obiectivele propuse şi performanţa dorită prin intermediul sprijinului precis şi constant, 

încurajării, îndrumării şi feedback-ului. Instruirea presupune deţinerea deprinderilor esenţiale de a 

asculta şi exterioriza sentimente, de a acorda feedback, de a cădea de acord asupra obiectivelor.  

Capacitatea de a asculta 

Este principalul atribut al instructorului şi cuprinde patru elemente: ascultarea activă, cea 

deschisă, încurajarea comunicării şi reflecţia. 

 Ascultarea activă – înseamnă să asculţi în mod activ înseamnă să acorzi atenţie evidentă 

celor din jurul tău şi să interpretezi simultan ceea ce spun, adică să „asculţi printre cuvinte".  

Ascultarea deschisă - se referă la dublarea capacităţii de a asculta printr-o minte deschisă, 

care se abţine să judece, pentru a permite individului să-şi expună ideea. Liderul nu trebuie să 

presupună că ştie răspunsul înainte ca persoana respectivă să fi prezentat problema şi să fi spus 

ce are de spus. A-l asculta pe celălalt cu o minte neîngrădită de prejudecăţi implică evitarea criticii 

pentru a da angajatului şansa să-şi comunice sau să explice ideea până la capăt.  

Încurajarea comunicării. Capacitatea de a asculta presupune şi încurajarea membrilor de a-şi 

comunica ideile, sentimentele, aspiraţiile. Întrebări dechise de tipul „De ce?", „Cum?", „Cine?" 
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sunt de mare ajutor. Scopul este de a-i face pe indivizi să-şi articuleze şi să-şi dezvolte un mod propriu 

de percepere a problemei semnalate liderului.  

Ascultarea reflexivă - se referă la înţelegerea problemelor care ne sunt prezentate, 

implicînd, în principal, capacitatea de a rezuma afirmaţiile anterioare, cum ar fi: „Prin urmare, vrei 

să spui că, deşi îţi place ceea ce faci, ai vrea să ai mai multă libertate pentru a-ţi contura şi a-ţi realiza 

propriile proiecte?”.  Ascultarea reflexivă are un impact puternic, deoarece: 

• Permite ascultarea activă a ceea ce spun membrii echipei. 

• Comunică individului dorinţa leaderului  de a înţelege ceea ce i se transmite. 

• Îi  dă şansa leaderului de a-şi corecta greşelile. 

• Creează empatie şi înţelegere reciprocă. 

Recunoaşterea şi exteriorizarea sentimentelor  

Dacă rolul unui lider este de a înlesni munca şi experienţele subordonaţilor săi, el trebuie să 

aibă în vedere întreaga persoană şi nu doar anumite laturi considerate fără probleme. Pentru a obţine 

performanţe, este necesar şi adecvat ca liderul să aloce timp cercetării şi clarificării sentimentelor 

membrilor. Exteriorizarea fără ezitare a sentimentelor constituie un element important în atingerea 

eficienţei. Din când în când, liderii vor avea de-a face cu supărări şi frustrări, fiind uneori chiar ei 

supăraţi sau frustraţi din cauza anumitor membri. Abordarea corectă a acestor sentimente la timpul 

potrivit constituie un aspect esenţial al instruirii. 

3.2 Capcane pentru leaderii de echipă 

Au fost identificate  cinci tipuri de capcane care pot determina eşecul liderilor: 

l. Numirea colectivului de muncă „ echipă ", dar tratarea membrilor în mod individual 

În echipă se pot stabili responsabilităţi individuale, ca apoi, activităţile fiecăruia să fie 

coordonate de lider, astfel încât suma eforturilor combinate ale membrilor să dea naştere produsului 

întregii echipe. A doua strategie este aceea de a desemna o sarcină şi a le atribui indivizilor 

răspunderea de a identifica modul în care o pot duce la capăt. Cercetările susţin că un procedeu 

mixt, în care oamenilor li se spune că sunt o echipă, fiind însă trataţi ca indivizi separaţi, cu 

propriile performanţe şi recompense, nu face decît să ducă la confuzie şi ineficientă.  

2. Exacerbarea sau diminuarea autorităţii 

Exercitarea autorităţii generează anxietate atât la membri, cât şi la lideri. Printre modalităţile 

nepotrivite de rezolvare a anxietăţii se numără şi exercitarea unei puteri excesive sau, dimpotrivă, 

mult prea diminuate. Liderii nu trebuie să se scuze în privinţa autorităţii pe care o deţin pentru a 
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impune o anume direcţie echipei, pentru că aceasta constituie o contribuţie fundamentală la 

eficienţa grupului. În acelaşi timp, echipelor trebuie să li se dea dreptul de a alege mijloacele de 

executare a sarcinilor. Astfel, echipa capătă un sentiment de putere şi nu de constrângere datorită 

fixării unor direcţii clare. Diminuarea autorităţii poate duce la prea multă libertate sau chiar la haos, 

în lipsa unei direcţii.  

3. Simpla formare a unui grup mare 

Atunci cînd configuraţia grupului este neclară, iar structurile şi responsabilităţile nu au fost 

stabilite, membrii pot cădea victime unor fenomene precum lenea socială sau „atitudinea de 

profitor". 

4. Desemnarea unor obiective interesante, fără a acorda atenţie sprijinului organizaţional 

Echipele din organizaţii primesc uneori obiective „solicitante" şi complexe, care cer 

realizarea unor sarcini extrem de stimulatoare.  Dacă organizaţiile asigură resurse inadecvate, atunci 

este mai mult ca sigur că echipa nu va reuşi să ducă sarcina la bun sfârşit. Resursele-cheie sunt: 

o un sistem de recompensare care recunoaşte şi răsplăteşte rezultatele deosebite ale 

echipei, nu doar cele individuale ; 

o un sistem educaţional care asigură instruirea necesară a deprinderii cerute de obiectivele 

propuse; 

o un sistem de informaţii care asigură datele necesare atingerii obiectivelor într-o 

manieră adecvată; 

o resursele materiale necesare, precum fonduri, echipament tehnic, spaţiu agreabil şi 

personal. 

5. Convingerea că membrii au deja competenţa necesară lucrului în echipă 

Liderii au datoria de a interveni,  din când în când,  pentru a spori eficienţa echipei. 

Conducătorii grupului trebuie să-şi facă timp să-i instruiască şi să-i ajute pe membri şi echipa în 

general să gestioneze momentele dificile, dar şi perioadele de succes. Munca în echipă nu înseamnă 

democraţie oarbă, ci învăţarea continuă a strategiilor de a lucra mai creativ şi mai eficient împreună. 
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SCRATCH - SFATURI/ IDEI/ SUGESTII METODOLOGICE 
 

Prof. Ana Maria Arișanu 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 

 

Fiecare profesor decide dacă va lucra cu elevii online sau offline.  

• Dacă se lucrează online, proiectul se poate distribui către comunitate, numai de către 

utilizatorii înregistrați (la înregistrare se solicită o adresa de email). În acest caz nu e 

necesar să fie instalată vreo aplicaţie, este obligatorie conexiunea la Internet. Pe site-ul 

https://scratch.mit.edu/  se pot vizualiza proiecte (secțiunea Explore) sau crea proiecte 

(secțiunea Create) 

• Dacă se lucrează offline, aplicațiile se pot încărca pe site, în contul personal, în vederea 

distribuirii către alți utilizatori. De pe site- ul https://scratch.mit.edu/ se descarcă Scratch 2 

Offline Editor. 

 

Se pot prezenta elevilor, folosind un videoproiector, câteva proiecte Scratch disponibile pe 

site-ul https://scratch.mit.edu/ . Proiectele pot fi creaţie proprie sau partajate în comunitate de către 

alţi utilizatori 

 

Copiii ar trebui să afle despre Scratch că 

✓ este un mediu de programare vizual, în care copiii pot crea povești, animații, jocuri etc. 

✓ este disponibil și în limba română (click pe  și schimbăm limba)  

✓ într-un proiect Scratch avem decor (decoruri) și personaje care întreprind, la click pe 

stegulețul verde, diverse acțiuni referitoare la:  

➢ mișcare (înaintează, se rotesc etc.) 

➢ aspect (gândesc, spun ceva, își modifică aspectul etc.) 

➢ sunet (cântă o anumită melodie sau la un instrument etc.) 

➢ etc. 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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 Profesorul  prezintă elementele de bază în mediul Scratch 

 

 

În funcţie de nivelul clasei, pot fi alocate 1-2 ore pentru parcurgerea cursurilor de pe 

code.org.   

Code.org este un site destinat celor ce doresc să învețe să scrie algoritmi jucându-se.  Se poate 

selecta la început limba română și majoritatea cerințelor și activităților vor fi traduse.  

Copii vor fi încântați să se joace, obișnuindu-se în același timp cu manevrarea blocurilor. 

După code.org, revenind la Scratch, sub coordonarea profesorului elevii 

✓ află cum să schimbe un personaj ştergând 

pisicuţa care apare în mod implicit şi 

adăugând un personaj din galeria pusă la 

dispoziţie de mediul Scratch 

✓ învaţă să salveze un program 

✓ identifică grupurile de blocuri (scripturi)  

 

Elevii realizează mici animații în Scratch pentru a se obișnui cu mediul de lucru 

Denumire fișier 

Se adaugă un nou personaj 

Un nou decor 

Panou de lucru 

Conține blocuri de acțiune 

”trase” din listele alăturate 
Personaj, click dreapta pentru opțiuni 

Execuție 

Se schimbă limba 
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Exemple 

1. Pisicuța (personajul implicit) scoate un sunet și face câtiva 

pași  

 

2. Înlocuim pisicuța cu un personaj la alegere care ne va spune 

Hello! 

 

3. Putem schimba decorul și putem adăuga mai multe personaje 

care să „vorbească între ele”  

 

Elevii trebuie să rețină că o aplicație este formată din mai multe blocuri, primul 

bloc fiind   

 

 

Observație: 

În manuale și, în general, la clasele de liceu, prezentarea noțiunii de algoritm este urmată de lecțiile 

dedicate operatorilor aritmetici, relaționali și logici. 

La clasa a V-a, mediul Scratch poate fi prezentat elevilor chiar înainte de studiul 

operatorilor,urmând ca operatorii să fie exemplificați chiar în Scratch. Cei mai mulți elevi, la 

această vârstă, se gândesc mai degrabă la joacă decât la matematică.  

 

Fișă de lucru pentru elevi- Primul meu proiect în Scratch 

Întru-un cadru de vis, personajul preferat merge, se gândește și iar merge, pentru ca în final să 

ne spună Hello și să se audă o tobă care anunță încheierea poveștii. 

Pași: 

1. Deschideți mediul de lucru Scratch 

2. Denumiți fișierul Primul meu proiect în Scratch 

3. Schimbați decorul  

4. Ștergeți pisicuța 

5. Adaugați personajul favorit 

6. Trageți pe panoul de lucru  

✓ din Scripturi→Evenimente blocul Când se dă click pe 

✓ din Scripturi→Mișcare blocul Înaintează ... și modifică numărul de pași la 30 
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✓ din Scripturi→Aspect blocul Gândește... și modifică textul și numărul de 

secunde 

✓ din Scripturi→Mișcare blocul Înaintează ... și modifică numărul de pași la 30 

✓ din Scripturi→Aspect blocul Spune ... și modifică textul și numărul de secunde 

✓ din Scripturi→Sunet blocul Cântă la tobă ... și alege tipul tobei și timpul  

7. Dați în execuție proiectul, dând clik pe stegulețul verde 

 

Bravoo! Ai reușit! 

Ai realizat primul tău program,  

adică ai transpus într-un limbaj de programare (Scratch) algoritmul dat prin enumerarea pașilor. 

 

Variabile. Citire. Modificare 
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Se pleacă de la un exemplu simplu în care pisicuța înaintează 

10 pași 

 

 

Modificăm valoarea 10 astfel încât pisicuța să înainteze 20 de 

pași 

 

 

 

Dar cum procedăm dacă vrem ca pisicuța să meargă un anumit număr de pași, fie ales la 

întâmplare (generat aleatoriu) fie introdus de noi de la tastatura? 

 

Creăm o variabilă 

• din secțiunea de blocuri Date 

• denumirea variabilei este aleasă de 

noi (de ex. nr)  

• denumirea de variabilă se datorează 

faptului că iși poate modifica 

valoarea 

• în mod automat devin disponibile 

blocurile 
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1. Modificăm valoarea variabilei nr, atribuindu-i un număr la întâmplare  și punem 

pisicuța să înainteze nr. pași 

• Blocul alege un număr 

aleatoriu … se găsește în 

grupul de scripturi Operatori 

după cum ne sugerează și 

culoarea vernil  

2. Modificăm valoarea variabilei nr, atribuindu-i un număr introdus de noi de la tastatura 

și punem pisicuța să înainteze nr. pași 

• Blocurile întreabă … răspuns se găsește în grupul de scripturi Detecție după cum ne 

sugerează și culoarea bleu  

 

Aplicație: Să desenăm un pătrat 

1. Vom desena un pătrat de latură 100 

• utilizăm instrumentul Creion din grupul de 

scripturi cu același nume 

• este important ca un desen cu creionul să înceapă 

cu ștergerea suprafeței si cu punerea creionului 

jos 

• putem alege culoarea cu care desenăm și grosimea 

creionului 
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2. Vom modifica programul anterior, astfel 

încât lungimea laturii pătratului să fie 

introdusă de la tastatură și fiecare latură să 

aibă altă culoare 
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EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ, CONDIŢIE SINE QUA NON A 

DESĂVÂRŞIRII PERSONALITĂŢII  
 

Prof. Mihaela  Mărăcine 

Scoala Gimnaziala Nr.5, Rm. Vâlcea 

 

Educaţia înseamnă iluminarea fiinţei, scoaterea la suprafaţă a adevărului, înţelegere şi 

revelare. Prin educaţie, omul se eliberează de întunericul din el şi din jurul său, intrând în 

sfera luminii, a adevărului, a binelui, a dreptăţii, a valorilor morale. În acest context, metafora 

blagiană a luminii este elocventă nu doar pentru cunoaştere, ci şi pentru educaţie în sens larg.  

Evoluţia societăţii impune şi modificarea educaţiei. Adaptabilitatea şi autoreglarea 

educaţiei la problematica societăţii condiţionează eficienţa acesteia.  

Ca principal factor de formare a resurselor umane necesare tuturor sectoarelor vieţii 

sociale, educaţia reprezintă o condiţie sine qua non a dezvoltării umanităţii. Ea contribuie decisiv 

la conturarea idealulului educaţional, a prototipului de personalitate de care societatea are nevoie 

la un moment dat.  

Conform Declaraţiei de la Salamanca din 1994, fiecare copil trebuie să aibă dreptul la o 

educaţie de calitate, indiferent de mediul din care provine, de etnie, de religie sau de alte criterii 

subiective. Oricum, dreptul la educaţie al fiecărei persoane fusese stabilit încă din 1948, în 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.  

Prin prisma acestui deziderat, schimbarea societăţii impune o reabdatare a finalităţilor, 

conţinuturilor şi a metodologiei sistemului educativ, astfel încât să ofere un cadru adecvat de 

dezvoltare a personalităţii cât mai armonioase a fiinţei umane, pentru a putea răspunde exigenţelor 

societăţii. Este posibil să apară rezistenţa la schimbare manifestată sub forma unui comportament 

de incertitudine, eschivare sau chiar respingere a acesteia, fiind determinată de teama individului 

de a nu fi capabil să asimileze noile informaţii, proceduri sau atitudini pe care trebuie să şi le 

însuşească pentru a se adapta schimbării preconizate.  

 Din perspectiva acestei relaţii de intercondiţionare, educaţia poate fi percepută drept ,,o 

construcţie a unui model interior de cunoaştere, apreciere şi acţiune în raport cu lumea în care 
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trăim şi ca o reconstrucţie continuă a acestui model, devenind o formă de adaptare a omului la 

lume şi a lumii la om.”12 

Primul colocviu internaţional de prospectivă a conţinuturilor educaţiei, organizat de 

UNESCO13 evidenţia importanţa formării omului pentru schimbare, trecându-se de la verbul 

,,savoir” la ,,être” şi în prezent la ,,devenir”. Accentul se pune, aşadar, pe capacitatea fiinţei 

umane de a se adapta exigenţelor vieţii, astfel încât să reuşească să se integreze corespunzător 

în mediul social. Se consideră necesar nu doar ca tinerii să se adapteze la schimbare, ci şi ,,să 

prevadă schimbările în scopulde a le orienta şi a le stăpâni.”14 

Educaţia nu mai este percepută doar în sincronie, urmărindu-se aspectul său în diacronie. 

Atât dezvoltarea cognitivă, cât şi maturizarea afectivă a omului epocii contemporane, cer o 

raportare constantă la realităţile contemporane. Elementele principale ale acestei realităţi 

vizează evoluţia tehnologiei şi a informaticii, impactul acestora asupra diverselor domenii sau 

profesii, în raport cu multitudinea rolurilor pe care omul societăţii contemporane este chemat să le 

îndeplinească, precum şi necesitatea unei formări anticipative care îi oferă individului 

capacitatea de adaptare la posibile schimbări viitoare. 

Dintre ,,noile educaţii” care răspund dezideratului de mai sus, pot fi menţionate 

următoarele: 

 Educaţia ecologică 

 Educaţia pentru mass-media şi pentru comunicare 

 Educaţia pentru tehnologie şi progres 

 Educaţia interculturală 

 Educaţia pentru timpul liber 

 Educaţia specială a copiilor cu CES 

,,Noile educaţii” presupun reconsiderarea conţinuturilor şi a obiectivelor educaţiei în 

contemporaneitate. G. Văideanu15 apreciază că ,,noile educaţii” pot fi promovate în cadrul 

curriculumului şcolar prin integrarea conţinuturilor moderne în cadrul celor tradiţionale, prin 

 
12 Vinţanu, Nicolae - Educaţia adulţilor, Bucureşti, EDP, 1998 

13 Les reformes de l’ education; experiences et perspectives, UNESCO, 1980 

14 Idem 2 

15 Văideanu, G. - Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti, 1988 
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organizarea unor module specifice integrate în cadrul disciplinelor existente sau prin 

realizarea unor sinteze interdisciplinare. 

Dintre aceste ,,noi educaţii”, un rol primordial îl are educaţia interculturală, pe fondul 

migraţiei populaţiei. Astfel, diversitatea culturilor şi a interacţiunilor culturale în cadrul 

spaţiului de existenţă al unei populaţii devine un fenomen obişnuit şi una dintre principalele 

caracteristici ale existenţei comunităţilor şi indivizilor în contemporaneitate. 

 ,,În faţa acestui pluralism cultural, rezultat al evoluţiei societăţii, devine necesar ca 

educaţia să încorporeze în conţinuturile şi obiectivele ei elemente care să vizeze formarea 

conştiinţei şi a capacităţii individului de a comunica şi de a se raporta la alte culturi, de toleranţă 

şi de evitare a conflictelor interculturale”16.  

Educaţia interculturală vizează paliere precum ,,acceptarea altuia, toleranţă, cooperare, 

dar şi afirmarea propriei poziţii”17 Evitarea segregării devine deziderat primordial al acestui tip 

nou de educaţie. Este posibil ca multe conflicte interetnice să fie cauzate chiar de lipsa 

cunoştinţelor legate de cultura fiecăreia dintre părţile implicate în altercaţia respectivă sau în 

disensiunea apărută.  

Tocmai din acest punct de vedere, educaţia interculturală constituie una din condiţiile 

esenţiale menite a conduce la ameliorarea relaţiilor dintre locuitorii aparţinând unor culturi diferite, 

precum şi a raporurilor interumane în general. 

UNESCO evidenţiază într-un document faptul că ,,o bună educaţie culturală trebuie să-i 

permită persoanei de a transcede aspectele culturii sale, percepute ca fiind limitative şi a pune în 

libertate aspiraţiile sale care sunt paralizate ca într-o cămaşă de forţă.”18 Interculturalismul este 

perceput ca o modalitate de afirmare a propriei identităţi, dar şi ca o promovare a egalităţii 

dintre indivizi, în speranţa eliminării oricărei urme de discriminare. 

O variantă a educaţiei interculturale o reprezintă parteneriatele, menite a facilita 

socializarea, întâlnirea, schimbul de idei dintre copiii de diverse naţionalităţi. Scopul ar putea 

fi şi acela de-a lucra împreună la realizarea unui anumit proiect, perioadă în care să se 

împrietenescă sau măcar să se creeze o anumită punte lingvistică sau culturală care să ilustreze 

 
16 Radu, Ion. T; Ezechil, Liliana, Pedagogie. Fundamente teoretice, Ed. Integral, Bucureşti, 2002,  pp 142 - 143 

17 Cucoş, Constantin - Pedagogie şi axiologie, Bucureşti, EDP, 1995. 

18 Les reformes de l’ education; experiences et perspectives, UNESCO, 1980 
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ideea că, deşi suntem diferiţi, suntem totuşi la fel: fiinţe capabile a aprecia valoarea, indiferent de 

unde vine aceasta.  

Astfel de parteneriate educaţionale sau schimburi de experienţă s-ar putea derula pe tot 

parcursul anului şcolar, dar, mai ales, în Săptămâna Altfel, denumită sugestiv Săptămâna ,,Să ştii 

mai multe, să fii mai bun”. S-ar învinge astfel şi pragul psihologic al timidităţii care constituie de 

multe ori o barieră în comunicarea didactică.  

Copiii ar putea prezenta un scurt program artistic: cântece, dansuri, dramatizări ale unor 

pasaje sau opere reprezentative pentru literatura respectivă, pentru a împărtăşi în felul acesta 

specificul cultural al zonei sau ţării din care provin.  

De asemenea, ar fi interesant ca fiecare participant să aducă anumite imagini sau informaţii 

legate de tradiţiile sau obiceiurile zonei, prezentate în manieră Power Point. Valorizarea 

momentelor s-ar putea realiza prin aplauze, aprecieri verbale sau oferirea unor suveniruri simbolice 

specifice locului de unde provin.  

Conform unui plan stabilit de organizatori, copiii ar avea apoi şansa de-a lucra în echipe 

mixte, urmând a fructifica informaţiile aflate anterior. Ar putea folosi cunoştinţele legate de ţara 

respectivă, referitoare la tradiţii, artă culinară, steaguri, obiective turistice, etc., pentru a realiza 

panouri sau postere elocvente pentru zona pe care au tras-o la sorţi.  

În felul acesta, copiii din diferite zone ar avea posibilitatea de-a coopera, astfel încât 

produsul muncii lor să fie unul demn de laudă. S-ar elimina egoismul şi s-ar încuraja solidaritatea, 

spiritul de echipă şi dorinţa de-a vedea că, deşi sunt diferiţi, pot avea acelaşi ţel pentru care să lupte 

şi să dea tot ce-i mai bun în ei.  Până la urmă, grupul s-ar suda şi ar putea deveni o echipă care să 

vizeze acelaşi obiectiv. ,,Îndeplinirea unor sarcini sau activităţi omune determină între membrii 

grupului respectiv relaţii funcţionale de interependenţă, în vederea atingerii scopului comun 

propus. Pe de altă parte, pe lângă relaţiile legate strict de natura obligaţiilor, viaţa în grup 

comportă întotdeauna şi aspece emoţional-afective, precum şi moment de tensiune şi conflict.”19 

Interesele individuale ar dispărea, fiind înlocuite cu finalitatea comună, aceea de-a obţine 

sau realiza o lucrare cât mai bună care să răspundă cerinţelor vizate. În timpul derulării proiectelor, 

participanţii ar avea oportunitatea de-a comunica şi de-a se comunica, de-a se cunoaşte mai bine 

unii pe alţii. Iată astfel un alt palier vizat, cel al comunicării interpersonale. Relaţiile de 

intercunoaştere derivă din nevoia psihologică de-a dispune de unele informaţii cu privire la 

 
19 Valeriu, Dumitru - Managementul clasei de elevi, Editura Proşcoala, Râmnicu- Vâlcea, 2017, pp.126-127 
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celălalt, la felul lui de-a fi, la personalitatea acestuia. Prin comunicare, s-ar putea elimina astfel 

eventualele prejudecăţi care ar fi putut să conducă la posibile animozitaţi care să nu fi avut un 

motiv întemeiat. Cheia armoniei devine comunicarea prin care se realizează cunoaşterea celui 

de lângă noi, dar şi a sinelui. Depăşirea anumitor preconcepţii înseamnă  libertate în gândire, fără 

constrângeri artificiale. Este calea prin care omul devine ,,un candidat” la creştinul în adevăratul 

sens al cuvântului, cel care reuşeşte, nu neapărat să-şi iubească aproapele, ci măcar să-l accepte, 

să-l ajute la nevoie şi să nu-i facă niciun rău. 

Aşadar, se poate afirma cu certitudine că educaţia interculturală, deschisă multiplelor 

valori culturale, constituie unul dintre răspunsurile nevoilor existenţiale ale individului şi ale 

oricărei comunităţi în condiţiile societăţii contemporane.  

Fiecare societate va culege ce-a semănat, mai devreme sau mai târziu. Pentru a fi mândri 

de rezultatele muncii depuse, este indicat un grad ridicat de implicare, de dăruire şi de empatizare 

cu problemele educabililor, mai ales a celor de natură emoţională, de integrare sau de adaptabilitate 

a acestora.  

Se recomandă găsirea unor soluţii optime, ţinându-se seama de particularităţile 

individuale şi de vârstă ale elevilor. Se ştie că fiecare copil este unic, fiind înzestrat de divinitate 

cu un ,,talant” care ar trebui fructificat, scos la lumină în tumultul întunecat al vieţii şi făcut să 

strălucească, pentru a-i pune în evidenţă aptitudinile native.  

Să pledăm, astfel, prin intermediul educaţiei interculturale, pentru promovarea 

toleranţei şi a egalităţii de şanse, indiferent de naţionalitate, dar , mai ales, pentru afirmarea 

plenară a personalităţii oricărei fiinţe. 
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METODA ÎNVĂŢĂRII BAZATE PE ANALIZA DE SARCINI 

                                                   

Prof. Mitan Camelia 

Şc. Gimn. Nr. 5, Rm. Vâlcea 

                                                                   
Etimologic, cuvântul ,,metodă” provine din gr. methodos, “metha” – spre, către şi „odos” 

– “cale, drum”) ne sugerează semnificaţia metodelor didactice, în procesul de învăţământ. Ele 

reprezintă, aşadar, calea de urmat, în vederea atingerii obiectivelor propuse; reprezintă drumul 

parcurs, în vederea aflării adevărurilor.  De asemenea, ele semnifică calea pe care o parcurge 

profesorul pentru a-i ajuta pe elevi să-şi găsească propria cale de devenire. Atenţia acordată 

metodelor şi procedeelor didactice facilitează respectarea normelor, principiilor didactice. Ele 

constituie, de asemenea, un element esenţial al strategiei didactice. Cerghit definea metoda drept  

“o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod comun de a proceda ce reuneşte 

într-un tot familiar eforturile profesorului şi ale elevilor săi”20. 

 Spre deosebire de metodele tradiţionale în care elevul era doar un receptor pasiv al 

procesului învăţării, dascălul fiind cel care conducea demersul didactic, iar motivaţia una 

extrinsecă, paradigma modernă propune metodele active-participative, menite a-l transform 

ape educabil în parte integrantă a descoperirii conţinutului învăţării. De această dată, profesorul 

facilitează şi orientează învăţarea, iar elevul este cel care iniţiază procesul, motivaţia devenind una 

intrinsecă. Focalizarea va fi pe modul cum se învaţă, astfel încât să se formeze competenţe, 

capacităţi ale educabilului de-a folosi cunoştinţele sau modul de lucru şi în alte context similar 

celor de la şcoală, mai târziu în viaţă. 

Dintre metodele activizatoare se numără şi metoda învăţării bazate pe analiza de 

sarcini. Pedagogul Ioan Neacşu o numeşte metoda MIAS şi evidenţiază organizarea unor sisteme 

de învăţare pe principiul progresiei în ceea ce priveşte complexitatea şi dificultatea, la care pot fi 

adăugate şi variate instrucţiuni verbale. Se are în vedere şi structura cât mai interesantă a 

conţinutului învăţării, prin prelucrarea şi adecvarea problematicii la particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor, prin introducerea unor factori stimulatori care să le trezească interesul 

 
20 I. Cerghit, S. Cristea, O. Pânişoară, 2008, p.254).  
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elevilor, prin legarea noţiunilor de experienţa anterioară, astfel încât să se pornească de la o temelie 

solidă a copiilor. 

Învăţarea bazată pe sarcini de lucru se apropie de viaţa adultului , deoarece noi toţi 

trebuie să facem faţă lucrurilor fără un profesor sau consilier lângă noi. Profesorul ar trebui să aibă 

grijă să nu strice această mare oportunitate de învăţare, intervenind prea devreme sau prea mult. 

Experienţa a arătat că elevii apreciază foarte mult libertatea de care se bucură în astfel de 

circumstanţe şi încrederea pe care profesorii le-o oferă de a folosi timpul în mod eficient. Elevii 

învaţă să îşi asume responsabilitatea doar dacă le este acordată libertatea să facă acest lucru. Riscul 

de a greşi este întotdeauna prezent – dar fără risc, nu există progres. În plus, elevii pot avea rezultate 

care nu corespund aşteptărilor profesorilor, dar profesorul ajunge să aibă o mai bună cunoaştere a 

nivelului de dezvoltare a competenţelor la care se află elevii şi a nevoilor lor viitoare de învăţare. 

Procesul de învăţare este la fel de important ca rezultatul. 

În învăţarea bazată pe sarcini de lucru, elevii întâmpină probleme – nu doar legate de 

conţinut şi subiect, dar şi de organizarea activităţii lor. Trebuie să devină conştienţi de ei înşişi şi 

să găsească o soluţie pe cont propriu. Datorită acestei provocări de a rezolva probleme, fiecare 

formă de învăţare bazată pe sarcini de lucru oferă un potenţial bogat pentru formarea abilităţilor, 

de exemplu gestionarea timpului, planificarea activităţii, cooperarea în echipe, obţinerea de 

materiale şi selectarea informaţiilor, găsirea şi utilizarea instrumentelor etc. Învăţarea bazată pe 

sarcini de lucru este flexibilă, deoarece elevii pot adapta sarcina de lucru la abilităţile lor. 

Profesorul se comportă mai mult ca un facilitator sau ca un formator, faţă de rolul 

tradiţional de profesor şi examinator. 

Profesorul observă cum fac elevii faţă problemelor pe care le întâlnesc şi trebuie să nu 

cedeze rapid la orice apel de a furniza soluții. Rolul profesorului este mai degrabă acela de a oferi 

indicii şi de a face sarcina de lucru cumva mai uşoară, dacă este necesar. Profesorul observă elevii 

desfăşurându-şi activitatea, având în minte două perspective de evaluare – procesul de învăţare şi 

rezultatele activităţii. Profesorul poate, de asemenea, să fie „folosit” ca sursă de informaţii la 

cerere, informând succint un grup cu privire la o întrebare care necesită un răspuns rapid. Rolurile 

sunt inversate – elevii decid când şi despre ce subiect vor să aibă o contribuţie de la profesorul lor. 

Din perspectiva profesorului, sarcinile de lucru atent concepute reprezintă principalele 

instrumente pentru a sprijini procesul de învăţare activă. În proiectarea şi adaptarea sarcinilor de 

învăţare, un profesor ia în considerare toate aspectele majore ale predării şi învăţării: structura 
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conţinuturilor şi obiectivele învăţării, nivelurile iniţiale de instruire a elevilor, înţelegerea şi 

abilităţile, oportunităţile de învăţare, mediile şi atmosfera de lucru din clasă. 

Învăţarea bazată pe sarcini de lucru trebuie să facă obiectul unei reflecţii şi, de 

asemenea, al unei descărcări imediate, de exemplu, dacă elevii au sentimente puternice – bucurie, 

dezamăgire, furie – după un joc de rol. 

Într-o activitate în plen moderată de profesor, elevii îşi împărtăşesc ideile şi reflectează 

asupra activităţii. Ce am învăţat? Cum am învăţat? Cu ce scop am învăţat? Fără acest efort de 

reflecţie, învăţarea bazată pe sarcini de lucru este doar o simplă acţiune, realizată doar de dragul 

acţiunii. În termenii învăţării în sens constructivist, follow-up-ul cu rol de reflecţie este timpul 

acordat pentru o analiză şi pentru o judecată abstractă şi sistematică. Profesorul poate da indicaţii 

– sub formă de concepte, informaţii suplimentare – pentru care învăţarea bazată pe sarcini de lucru 

a oferit contextul. 

Sarcinile de lucru devin astfel  instrumentul profesorului pentru a sprijini învăţarea 

activă.  Aceasta presupune explorarea şi iniţierea unor acţiuni în situaţii specifice vieţii reale prin 

simularea realităţii în clasă, jocuri de rol, jocuri de luare a deciziei, joaca de-a statuile,dezbateri. 

Rezultatele învăţării s-ar putea concretiza în prezentări Power Point, afiş, portofoliu, proiect etc. 

             Metodele de simulare se bazează pe implicarea elevilor în realizarea sarcinilor de 

învăţare. Sunt metode care se bazează pe intuirea unor activităţi reale, urmărindu-se formarea de 

comportamente specifice. Una dintre cele mai practice metode de simulare este cea a jocului de 

rol care constă în simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, ceea ce presupune identificarea unor 

sisteme ce se pretează la simulare; distribuirea rolurilor între participanţi, învăţarea individuală a 

rolului, interpretarea rolurilor, discutarea în grup a modului în care au fost interpretate rolurile. 

Eficienţa metodei este condiţionată de capacitatea participanţilor de a se transpune în rol şi de a 

valorifica experienţa în acest context. Pentru asigurarea eficeienţei metodei, se recomandă 

integrarea ei în diverse tipuri de lecţii, etape ale învăţării, pentru diferite scopuri sau obiective sau 

competenţe propuse, dar şi îmbinarea cu alte metode de comunicare sau cercetare. 

           Metoda jocului de rol se bazează pe ideea că se poate învăţa nu numai din experienţa 

directă ci şi din cea simultană. A simula este similar cu a mima, a te preface, a imita, a reproduce 

în mod fictiv situaţii, acţiuni, fapte etc. (Ioan Cerghit). Scopul este de a-i pune pe participanţi în 

ipostaze care nu le sunt familiare tocmai pentru a-i ajuta să înţeleagă situaţiile respective și pe alte 

persoane care au puncte de vedere, responsabilităţi, interese, preocupări și motivaţii diferite. Este 

http://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-1/part-1/unit-3/chapter-7/lesson-3/
http://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-1/part-1/unit-3/chapter-7/lesson-3/
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ştiut faptul că de cele mai multe ori avem tendinţa de subaprecia, blama sau dimpotrivă, de a 

supraaprecia ‚,rolurile” pe care diferite persoane cu care intrăm în contact se întâmplă să le 

îndeplinească. De asemenea, de multe ori încremenirea în propriul proiect ne împiedică să vedem 

posibile variaţii şi alternative ale propriilor roluri. Din această perspectivă, prin jocul de rol elevii 

pot învăţa despre ei înşişi, despre persoanele şi lumea din jur intr-o maniera plăcută și atrăgătoare. 

Simularea prin joc de rol duce la creşterea gradului de adaptabilitate și la ameliorarea relaţiilor 

dintre persoane, dezvoltând în acelaşi timp gândirea critică, capacitatea de exprimare și cea 

empatică. De exemplu, în cadrul unui joc de rol despre un furt, jucând rolul victimei, elevul poate 

înţelege ce simte o persoană atunci când este victima unui delict.  

Există mai multe variante, dintre care menţionăm: 

•Jocul cu rol prescris dat prin scenariu – participanţii primesc cazul şi descrierea rolurilor şi 

le interpretează ca atare. 

•Jocul de rol improvizat, creat de cel care interpretează – se porneşte de la o situaţie dată şi 

fiecare participant trebuie să-şi dezvolte rolul. 

Etapele metodei:  

1. Stabiliţi obiectivele pe care le urmăriți, tema/problema pe care jocul de rol trebuie să le 

ilustreze și personajele de interpretat.  

2. Pregătiţi fișele cu descrierile de rol.  

3. Decideţi împreună cu elevii câţi dintre ei vor juca roluri, câţi vor fi observatori, dacă se 

interpretează simultan, în grupuri mici, sau cu toată clasa.  

4. Stabiliţi modul în care se va desfăşura jocul de rol: 

•ca o povestire în care un narator povesteşte desfăşurarea acţiunii şi diferite personaje o 

interpretează 

•ca o scenetă în care personajele interacţionează, inventând dialogul odată cu derularea acţiunii 

•ca un proces care respectă în mare măsură procedura oficială  

5. Încălziţi grupul în vederea acceptării jocului de rol. În cazul unui grup cu care se foloseşte 

metoda pentru prima dată, sugeraţi o situaţie uşoară pentru a se obişnui (Află de exemplu, că au 

câştigat o suma mare de bani – cum reacţionează?)  

6. Acordaţi elevilor câteva minute pentru a analiza situaţia şi a-şi pregăti rolurile/reprezentaţia. 

Dacă este nevoie, aranjaţi mobilierul pentru a avea suficient spaţiu.  
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7. Elevii performează jocul de rol.  

8. În timpul interpretării, uneori este util să întrerupeţi interpretarea intr-un anumit punct pentru 

a le cere elevilor să reflecteze la ceea ce se întâmplă (dacă se ajunge la un moment exploziv în 

interpretarea unui conflict este chiar necesar să le cereţi să-l rezolve într-un mod nonviolent). 9. 

În final, este important ca elevii să reflecteze la activitatea desfăşurată ca la o experienţă de 

învăţare. Evaluaţi activitatea împreună cu actorii și spectatorii. Întrebaţi-i: 

•Ce sentimente aveţi în legătură cu rolurile/situaţiile interpretate? 

•A fost interpretarea una realistă? 

•A fost rezolvată problema conţinută de situaţie? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce? 

•Ce ar fi putut fi diferit în interpretare? Ce alt final ar fi fost posibil? 

•Ce aţi învăţat din această experienţă? În cazul în care jocul de rol nu este reușit, discutați cu 

elevii în ce mod poate fi îmbunătățit. 

              Deoarece jocul de rol simulează situaţii reale, se pot ivi întrebări care nu au un răspuns 

simplu, de exemplu despre comportamentul corect sau incorect al unui personaj. În aceste 

situaţii, este indicat să sugeraţi că nu există un singur răspuns şi nu trebuie să vă impuneţi 

propriul punct de vedere asupra unor probleme controversate. Este foarte important ca elevii să 

accepte puncte de vedere diferite ca pe ceva natural şi normal. Se pot însă rezuma punctele în 

care se pare că s-a ajuns la o înţelegere şi se pot lăsa deschise anumite aspecte care sunt 

discutabile. 

              Jocurile de rol trebuie folosite acordând atenţie componenţei etnice şi sociale a clasei 

şi sentimentelor individuale. De exemplu, un joc de rol despre minorităţi etnice organizat intr-o 

clasă cu elevi aparţinând respectivei minorităţi trebuie desfăşurat în aşa fel încât elevii să nu se 

simtă vizaţi sau marginalizaţi. 

              O altă metodă bazată pe sarcini este cea numită Gândiţi – Lucraţi în perechi – 

Comunicaţi. Este o activitate de învăţare prin colaborare care constă în stimularea elevilor de 

a reflecta asupra unei teme date. Elevii formează perechi şi timp de 4–5 minute fiecare elev, 

individual, rezolvă o sarcină ce i se dă (un exercitiu, o problemă sau răspunde la nişte întrebări 

date de profesor). Fiecare elev discută cu colegul din pereche şi împreună convin asupra unui 

răspuns care să le încorporeze ideile. Profesorul numeşte 2–3 perechi care să prezinte întregii 

clase rezolvarea sau concluziile la care au ajuns. 
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         Aşadar, se poate afirma cu certitudine că învăţarea bazată pe analiza de sarcini este 

indicată în demersul didactic, având menirea de a-l mobilize pe educabil, activându-i motivaţia 

intrinsecă şi transformându-l în parte integrantă a descoperirii conţinutului învăţării, prin 

activizarea sa care-i permite dezvoltarea nu doar a atenţiei, a creativităţii, ci şi a operaţiilor 

gândirii: analiză, sinteză, abstractizare, generalizare, toate acestea contribuind la şlefuirea unui 

prototip dezirabil, în conformitate cu idealul educaţional. 

 

Bibliografie: 

• M. Ionescu, I. Radu – Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001;  

• Cerghit – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006  

• Sarivan L. coord. – Predarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 

2005  

• Ausubel D., Robinson F. -  Învăţarea în şcoală, EDP, Bucureşti, 1981  

  
 

 

COLABORAREA ÎN CADRUL PROIECTELOR ETWINNING PRIN 

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR SPECIFICE T.I.C. 
 

Prof. Ochia Florin 

Colegiul Național de Informatică “Matei Barasab”, Rm. Vâlcea 

 

Pornind de la scopurile eTwinning, o ţintă importantă, dar precară în multe cazuri, se referă 

la procesul de predare-învăţare, la comunicarea internaţională cu scop didactic şi la ameliorarea 

climatului şcolar. Dacă scopurile legate de integrarea şcolilor într-o comunitate europeană, sau 

cele care vizează sprijinirea dezvoltării instituţionale sau a dezvoltării profesionale a cadrelor 

didactice prin eTwinning pot fi mai uşor atinse, cele care vizează efectiv schimbările de 

metodologie şi de proiectare didactică sunt mai complexe.  

Proiectele eTwinning au un potenţial uriaş de a oferi elevilor noi oportunităţi de învăţare, o 

diversificare a activităţilor didactice şi, astfel, noi provocări atât pentru contactul cu noi informaţii, 

cât şi pentru dezvoltarea de noi competenţe sau formarea de atitudini. Comunicând cu colegi din 

Europa, elevii se familiarizează cu elemente de specific cultural sau de specific al educaţiei din 

ţările partenere, îşi îmbunătăţesc competenţele de comunicare într-o limbă străină dar şi pe cele de 

comunicare în sens social – de interrelaţionare. Contribuţia eTwinning la comunicarea 
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interculturală a fost subliniată de profesorul Piet van de Craen: "cu cât schimbul cultural este mai 

intens, cu atât mai bine îl vom cunoaşte pe „celălalt” şi cu atât mai europeni vom deveni." Din 

perspectiva cadrelor didactice, proiectele eTwinning sporesc motivaţia elevilor pentru rezolvarea 

sarcinilor de învăţare, arătând că elevii sunt foarte dornici să înveţe, cu condiţia să fie stimulaţi şi 

îndrumaţi cu grijă (Piet van de Craen). 

La nivelul procesului didactic, proiectele eTwinning şi instrumentele web 2.0 oferă 

profesorilor oportunităţi de diversificare a metodologiei, a sarcinilor şi a mediului de învăţare. 

Acestea sunt o modalitate accesibilă şi relevantă pentru abordarea procesului didactic centrat pe 

elev. Astfel, proiectele sunt iniţiate plasând elevii în centrul activităţilor – interesele lor, experienţa 

anterioară care poate fi valorificată, potenţialul lor de dezvoltare, modalităţi de comunicare şi de 

învăţare preferate – blog, wiki etc. Mai mult, proiectele presupun muncă în echipă, sprijin reciproc, 

efort comun pentru rezolvarea unor sarcini, implicând astfel pe lângă dimensiunea cognitivă a 

procesului de învăţare şi dimensiunile afectivă şi socială – acestea stimulând motivaţia, implicarea 

şi performanţa. Lucrul în grup şi diversitatea activităţilor, a metodelor şi mijloacelor de învăţare 

vin în întâmpinarea diversităţii stilurilor de învăţare diferite ale elevilor, facilitând adaptarea 

instruirii la specificul acestora.  

Analizând proiectele de colaborare în mediu virtual derulate de cadre didactice nu numai 

din România, ci şi din alte ţări, se poate observa că multe dintre acestea rămân la un stadiu 

incipient de colaborare sau de adaptare a activităţilor de predare-învăţare astfel încât să 

permită colaborarea între elevi (din aceeaşi clasă sau din clase din ţări diferite). Colaborarea se 

reduce la prezentarea şcolilor şi postarea unor materiale în spaţiul comun de lucru, pe o pagină 

web sau un blog. Materialele postate reflectă activitatea cadrelor didactice, rareori pe cea a elevilor. 

Însă, în ambele situaţii, materialele tind să fie rezultate ale unor iniţiative sau interese individuale 

şi nu un produs al parteneriatului, al lucrului în echipă.  

Este importantă creșterea abilităților cadrelor didactice de a crea proiecte complexe, bazate 

pe colaborare şi relevante pentru elevi. În acest sens, trebuie pornit de la premisa că fiecare proiect 

este o experienţă de învăţare, o modalitate atractivă şi eficientă prin care elevii şi profesorii 

lucrează împreună, identifică şi rezolvă probleme, învaţă aplicând sau utilizând spaţii din afara 

şcolii pentru a realiza aplicaţii practice.  

În sens didactic, proiectul este o metodă de învăţare. „Învăţarea bazată pe proiect este o învăţare 

în profunzime în care copiii sunt stăpânii propriei activităţi, unde li se oferă libertatea de alegere 
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dintr-o serie de posibilităţi stabilite de cadru didactic împreună cu elevii. Acest tip de învăţare este 

proiectată după nevoile şi interesele individuale ale fiecărui elev, fapt destul de greu de împlinit în 

toate tipurile de activităţi din programul şcolar” (Chard, Sylvia, Teaching in the Digital Age: 

Project-Based Learning and Assessment Videocassette, The George Lucas Foundation, 2002.). 

Formularul pe care un profesor îl completează în momentul în care doreşte să iniţieze un 

noul proiect eTwinning păstrează o structură relativ simplă: 

• titlul proiectului; 

• rezumatul proiectului (o scurtă descriere); 

• limba de lucru a proiectului; 

• intervalul de vârstă şi numărul elevilor implicaţi în proiect; 

• temele abordate (conţinuturi ale învăţării); 

• instrumentele care vor fi utilizate (de ex., conferinţe audio sau video, email, clase virtuale, 

forum, chat etc.); 

• obiectivele propuse; 

• metodologia – activităţile şi modul de lucru; 

• rezultatele aşteptate (descrise în principal prin produsele activităţilor). 

Dintre elementele de mai sus, două sunt definitorii pentru ca un proiect să fie relevant şi 

bazat pe colaborare: obiectivele şi activităţile prin care acestea sunt atinse. La nivelul obiectivelor, 

putem distinge două categorii:  

• obiective ale parteneriatului / proiectului în ansamblu – de ex., valorificarea trăsăturilor 

fundamentale ale culturilor ţărilor participante şi împărtăşirea valorilor universale 

identificate; realizarea unei mini-antologii de basme europene prin colaborare cu instituţii 

şcolare din alte ţări; motivarea adolescenţilor pentru însuşirea unui vocabular de bază într-

o limbă străină de circulaţie restrânsă; furnizarea de noi resurse pedagogice cadrelor 

didactice; valorificarea laturii ludice a activităţilor şi a resurselor artei dramatice pentru a 

dezvolta capacităţi de exprimare lingvistică şi corporală etc.; 

• obiective de învăţare la nivelul elevilor – de ex., redactarea unor texte funcţionale 

(corespondenţă şcolară dirijată) variate mai complexe, structurate; interpretarea corectă a 

elementelor culturale din diferite ţări prin decodarea semnificaţiilor acestora şi explicarea 

similitudinilor şi diferenţelor culturale, religioase şi sociale; susţinerea unei conversaţii 

într-o limbă străină, la un anumit nivel de competenţă (după criteriile de competenţă ale 
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Cadrului European comun de referinţă pentru limbile străine); realizarea unor experimente 

ştiinţifice şi prezentarea acestora pentru colegii din şcolile partenere, prin intermediul unui 

videoclip etc. 

Câteva recomandări pentru stabilirea obiectivelor care îi vizează pe elevi: 

1. urmărirea simultană a dezvoltării de capacităţi şi acumulării de cunoştinţe;  

2. valorificarea specificului proiectelor eTwinning – colaborarea cu colegi din alte ţări: 

obiectivele vor viza comunicarea, formarea de atitudini, transferul de experienţă sau idei 

etc.; 

3. corelarea obiectivelor cu activităţi didactice, metode şi mijloace adecvate; 

4. stimularea acţiunii independente, a autocontrolului, autoevaluării şi a capacităţii de a învăţa 

cum să înveţe; 

În ce priveşte conceperea şi articularea activităţilor, a modului de lucru corelat cu obiectivele 

proiectului, este bine să avem în vedere: 

1. activităţi şi mijloace care să stimuleze şi să susţină motivaţia elevilor pe parcursul 

proiectului; 

2. interacţiunile dintre elevi, atât la nivelul clasei, cât şi cu elevii din alte şcoli. 

3. implicarea elevilor în activităţi prin activităţi mai puţin dirijate, pentru stimularea acţiunii 

independente, a autocontrolului, autoevaluării şi a reflecţiei asupra propriei învăţări; 

4. valorificarea experienţei anterioare a elevilor; 

5. gradarea activităţilor, diversificarea lor şi implicarea elevilor în stabilirea modurilor de 

lucru; 

6. proiectarea unor sarcini de lucru care presupun muncă în echipă, colaborare, asumare de 

responsabilităţi; 

7. alternarea formelor de organizare a activităţii: frontal, perechi, grupuri mici, individual; 

8. diversitatea tipurilor de interacţiune oferite de aplicaţiile web 2.0 facilitează comunicarea 

şi interacţiunile în reţele sociale, într-o manieră adecvată stilului şi nevoilor fiecăruia 

(comunicare mai mult sau mai puţin intensă, suport, feedback etc.).  

Un alt element important pentru a transforma proiectul într-o activitate autentică de 

învăţare îl constituie evaluarea acestuia, atât pe parcursul implementării, cât şi la final. Pe durata 

întregului proiect, evaluarea continuă - informaţiile despre mersul proiectului, despre eventualele 

probleme sau întârzieri ale activităţilor etc. – va permite adaptarea activităţilor, a ritmului de lucru, 
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identificarea obstacolelor şi identificarea de soluţii. În acest scop, discuţiile formale sau informale 

între membrii echipei, consultarea cu cei implicaţi, sesiunile de feedback, jurnalul sau alte metode 

sunt foarte utile şi uşor de realizat. Pentru încheierea proiectului, planificăm o evaluare de final 

sau sumativă, care ne va ajuta să vedem în ce măsură ne-am atins obiectivele, în ce măsură s-au 

obţinut rezultatele aşteptate, care sunt efectele (inclusiv cele neanticipate), care este nivelul de 

satisfacţie al participanţilor la proiect. Metode utile de culegere de informaţii: interviul individual 

sau de grup, chestionarul, jurnalul proiectului etc. 

Relaţia profesor – elev în cadrul proiectelor eTwinning poate dobândi noi valenţe. Cadrele 

didactice pot recepta mai bine nevoile şi interesele elevilor, pot valorifica şi complementariza 

învăţarea în spaţiul formal cu cea non-formală şi informală, timpul alocat învăţării sau rezolvării 

de sarcini de învăţare fiind un continuum între timpul şcolar şi timpul liber.  

 

Utilizarea TIC în proiectele eTwinning 

În cadrul platformei eTwinning, TIC facilitează învățarea, colaborarea, schimbul de idei, 

socializarea, diseminarea rezultatelor obținute în proiecte. Printre instrumentele TIC puse la 

dispoziție de platformă se regăsesc: 

• Chat: fiecare spațiu al proiectului  - TwinSpace – oferă  posibilitatea comunicării sincrone 

prin spații virtuale de comunicare (chat rooms) pentru profesori și elevi. 

• Wiki: este un instrument puternic de colaborare, elevii pot crea și edita în mod colaborativ 

documente și pot participa activ la activitățile propuse. Ca și în cazul Wikipedia, toate 

persoanele contribuie la produsul final. 

• Forum:  instrument de comunicare asincronă, permite discuții pe termen lung asupra unor 

teme definite de profesori sau chiar de elevi. 

• Blog: site-uri web în care intrările sunt afișate în ordinea cronologică inversă ordinii în care 

au fost create (de la cea mai recentă postare la cea mai veche). Posibilitatea de a permite 

cititorilor să posteze comentarii în mod interactiv este cea mai importantă caracteristică a 

blogurilor. Toți elevii pot contribui la blogul proiectului, valorificându-și interesele și 

creativitatea. 

• Conținut web : elevii pot crea și adăuga în pagina web a proiectului conținut în forme 

diverse: text, fotografie, videoclip, animație etc. 
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• Arhivă de fișiere: accesul la produsele proiectului (prezentări, documente, imagini, filme 

etc .) se face rapid,  direct din cadrul proiectului. 

• Galerii de imagini. 

În plus față de instrumentele disponibile pe platformă, profesorii și elevii pot folosi și alte 

instrumente web consacrate ce sprijină colaborarea și comunicarea, dezvoltarea de conținut 

educațional multimedia, publicarea produselor proiectului astfel încât acestea să fie disponibile și 

în afara comunității eTwinning: 

• Email: Yahoo Mail, Gmail, etc. 

• Conferințe web audio și video: Anymeeting, Adobe Connect, FlashMeeting, Skype, etc. 

• Instrumente destinate creării și publicării prezentărilor online:  Prezi, SlideShare. 

• Crearea și distribuirea online a videoclip-urilor:  Animoto, Youtube, etc. 

• Creare și publicarea online a revistelor, posterelor:  Glogster, Issuu 

• Crearea colaborativă a documentelor: Google Docs, Zoho Writer 

• Captură de imagine și video:  Jing, Camstudio 

• Podcasting:  Audacy, Podomatic, iTunes 

• Bloguri: Wordpress, Google Blogger.  

• Wiki: Wikispaces, Zoho Wiki. 

• Sisteme de management al învățării: Moodle, Claroline, Blackboard 

• etc. 

Pentru profesori, platforma eTwinning oferă resurse educaționale variate și suport tehnic 

și metodic: 

• Sprijin în identificarea celor mai relevante proiecte finalizate sau aflate în derulare, ce 

corespund intereselor  profesorului; regăsirea colegilor ce au preocupări similare; 

instrumente puternice de comunicare. 

• Kituri de proiecte: proiecte la cheie, cu obiective, etape și metode de realizare și evaluare 

predefinite. Sunt destinate profesorilor nefamiliarizați cu modalitățile de lucru, oferindu-le 

sprijin și îndrumare, posibilitatea valorificării unor bune practici validate de practica 

educațională. 
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• Module predefinite: sunt activități ce pot fi incorporate în orice tip de proiect eTwinning, 

indiferent de subiect. Exemple de activități: jocuri de spargere a gheții (ice-breakers), 

activități de stimulare a creativității, activități culturale și sociale etc. 

• Workshop-uri, grupuri de discuții, instruire – sunt contexte favorabile dezvoltării 

profesionale a cadrelor didactice. Vizează dezvoltarea competențelor TIC ale profesorilor, 

identificarea schimbărilor metodologice şi didactice necesare în contextul utilizării TIC. 

• Recunoașterea valorii muncii depuse, prin acordarea de certificate și premii, promovarea 

proiectelor și a rezultatelor deosebite. 

Concluzii 

Programul eTwinning este dovada de netăgăduit a impactului deosebit al utilizării TIC în 

dezvoltarea proiectelor educaționale. Succesul de care se bucură programul constituie  o motivație 

suplimentară pentru cadrele didactice din România să participe activ în acest program, dar și să 

includă în proiectele educaționale inițiate (parteneriate educaționale, concursuri școlare și 

extrașcolare, simpozioane, cursuri de formare, etc.) instrumentele TIC validate de practica 

educațională.  

Deși au existat și există numeroase controverse privind eficiența utilizării TIC în activitatea 

didactică, numeroase studii de specialitate, dar și practica educațională, au evidențiat numeroase  

beneficii, printre cele mai importante fiind crearea de noi oportunităţi de învăţare, în care elevul 

este în centrul procesului de învățare, având șansa să-și valorizeze și să-și dezvolte cunoștințele, 

să-și desăvârșească aptitudinile și să-și formeze atitudini pozitive față de învățare. 
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Ce este managementul educational? 

Managementul educaţional este un domeniu de studiu şi de activitate ce vizează 

modalitatea de operare a organizaţiilor educaţionale. Domeniul nu are o definiţie universal 

acceptată deoarece derivă dintr-o serie de discipline consacrate precum sociologie, ştiinţe politice, 

economie şi management general. Interpretările extrase din diferite domenii accentuează, în mod 

necesar, diferite aspecte ale managementului educaţional.  

Bolam (1999) defineşte managementul educaţional ca „o funcţie executivă destinată 

ducerii la îndeplinire a politicilor aprobate”. Autorul propune o diferenţiere între management şi 

leadership educaţional, la baza căruia se află „responsabilitatea pentru formularea politicilor şi, 

unde este cazul, transformarea organizaţională”.  

Bush (2011) susţine că managementul educaţional ar trebui să aibă în vedere mai ales 

scopul şi obiectivele educaţiei. Acestea fac subiectul unor dezbateri şi dezacorduri perpetue, dar 

principiul racordării activităţilor şi sarcinilor manageriale la scopurile unităţilor de învăţământ 

rămâne vital. Aceste finalităţi oferă repere fundamentale în susţinerea managementului instituţiilor 

de educaţie. Managementul are în vedere atingerea anumitor obiective educaţionale. Dacă racordul 

dintre scop şi management nu este clar definit, apare pericolul derapării în „managerialism”, cu 

„un accent pe proceduri în detrimentul scopurilor şi valorilor educaţionale” (Bush, 2011).  

Accentul plasat pe scopul educaţional este important, ceea ce nu înseamnă, însă, că toate 

obiectivele sau ţintele sunt potrivite, mai ales dacă sunt impuse din afara şcolii, de guvern sau de 

alte organisme oficiale. Managementul orientat spre atingerea obiectivelor educaţionale este 

esenţial, dar acestea trebuie să fie agreate de şcoală şi de comunitate.  

Ce este leadership‐ul educaţional? 

Gunter (2004) citat de Bush (2011) arată că sintagmele utilizate pentru a defini acest 

domeniu au variat de la „administraţie educaţională” la „management educaţional” şi, mai recent, 

„leadership educaţional”.  
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Pot fi identificate trei dimensiuni ale leadership-ului ca bază pentru dezvoltarea unei 

definiţii funcţionale.  

a) Leadership-ul ca influenţă  

Un element central în multe definiţii ale leadership-ului este acela că există un proces de 

influenţă. Cele mai multe definiţii ale leadership-ului reflectă ipoteza că acesta implică un proces 

de influenţă socială în cadrul căruia o influenţă intenţionată este exercitată de un singur individ 

(sau de un grup) asupra altor indivizi (sau grupuri) cu scopul de a structura activităţile şi relaţiile 

dintr-un grup sau dintr-o organizaţie. (Yukl, 2002)  

Definiţia lui Cuban (1988) arată că procesul de influenţă este orientat în sensul că se doreşte 

obţinerea anumitor rezultate: „Leadership-ul, prin urmare, presupune că motivaţia şi acţiunile unor 

oameni sunt direcţionate de către alţi oameni cu scopul atingerii anumitor scopuri; acesta implică 

atât luarea unor iniţiative, cât şi anumite riscuri”. 

 Bush (2011) face referire la trei aspecte-cheie ale acestor definiţii:  

• Conceptul de bază este mai degrabă cel de influenţă şi nu de autoritate. Ambele sunt 

dimensiuni ale puterii, dar ultimul tinde să se regăsească în poziţii formale precum cea de 

director, în timp ce primul poate fi exercitat de oricine din şcoală sau din colegiu. 

Leadership-ul este independent de autoritatea poziţiei, însă managementul este direct legat 

de aceasta. ƒ   

• Procesul este intenţionat. Individul care doreşte să îşi exercite influenţa face acest lucru 

pentru a atinge anumite scopuri. ƒ   

• Influenţa poate fi exercitată atât de grupuri, cât şi de indivizi. Această idee oferă sprijin 

conceptului de „leadership distribuit” şi pentru constructe precum „echipe de leadership”. 

„Acest aspect al leadership-ului îl conturează drept un proces fluid, cu potenţial de 

dispersie din orice parte a şcolii, independent de poziţiile formale de management şi capabil 

de a se regăsi în orice membru al organizaţiei, inclusiv în personalul asociat şi în elevi” 

(ibid.).  

b) Leadership-ul şi valorile  

Noţiunea de „influenţă” este neutră prin faptul că nici nu explică, nici nu recomandă 

scopurile sau acţiunile care ar trebui avute în vedere. Cu toate acestea, leadership-ul este din ce în 

ce mai mult asociat cu valorile. Aşteptările sunt ca liderii să îşi fundamenteze acţiunile în valori 

personale şi profesionale clare. Greenfield şi Ribbins (1993), citaţi de Bush (2011), susţin că 
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leadership-ul începe de la „caracterul” liderilor, exprimat în termeni de valori personale, conştiinţă 

de sine, precum şi în capacitate emoţională şi morală.  

Studiul lui Day, Harris şi Hadfield (2001), realizat la nivelul a 12 şcoli „eficiente” din 

Anglia şi din Ţara Galilor, a dus la concluzia „liderii buni şi-au asumat şi susţin o serie clară de 

valori personale şi educaţionale, acestea reprezentând scopurile morale pentru şcolile lor”. Acest 

lucru implică faptul că valorile sunt „alese”, dar Bush (2011) susţine că valorile dominante sunt 

cele de origine guvernamentală şi adaugă că acestea sunt „impuse” liderilor şcolari. Este mai 

probabil ca profesorii şi liderii să manifeste entuziasm faţă de schimbare atunci când simt că 

aceasta le „aparţine” decât atunci când schimbarea le este impusă.  

c) Leadership-ul şi viziunea  

De peste 20 de ani, viziunea este considerată ca fiind o componentă esenţială a unui 

leadership eficient. Southworth (1993) sugerează că cei aflaţi în posturi de conducere sunt motivaţi 

să muncească mult, „deoarece leadership-ul lor înseamnă urmărirea viziunilor individuale”. 

Studiul lui Dempster & Logan (1998) asupra a 12 şcoli australiene demonstrează că aproape toţi 

părinţii (97%) şi profesorii (99%) se aşteaptă ca directorul să îşi exprime viziunea clar, în timp ce 

98% dintre respondenţii ambelor grupe se aşteaptă ca liderul să dezvolte un plan strategic pentru 

a-şi pune viziunea în aplicare.  

Aceste studii demonstrează susţinerea pentru conceptul de leadership vizionar, însă analiza 

lui Foreman (1998) cu privire la acesta indică un nucleu referenţial încă problematic. Potrivit lui 

Fullan (1992) „construirea unei viziuni este un proces dinamic sofisticat pe care puţine organizaţii 

îl pot susţine”.  

Într-o altă publicaţie, tot același autor (1992) este mai critic, sugerând că liderii vizionari 

ar putea face mai mult rău decât bine şcolilor la conducerea cărora se află: Accentul actual pe 

viziune în leadership poate fi înşelător. Viziunea îi poate orbi pe lideri în mai multe feluri ... 

Directorul energic şi carismatic care „transformă radical şcoala” în patru cinci ani poate ... fi un 

model fals şi amăgitor ... ipoteza mea este că cele mai multe dintre aceste şcoli intră în declin 

odată cu plecarea liderului ... Directorii sunt orbiţi de propria viziune atunci când simt că trebuie 

să manipuleze profesorii şi cultura şcolii pentru a i se conforma. (Ibid.)  

Studiul lui Bolam et al. (1993) ilustrează un număr de probleme legate de dezvoltarea şi 

articularea „viziunii” în şcolile din Anglia şi din Ţara Galilor. Studiul lor privind 12 şcoli 

autoselectate ca „eficiente” arată că cei mai mulţi dintre directorii acestora au putut descrie „un 
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fel de viziune”, dar „s-au diferenţiat prin capacitatea de a articula aceste viziuni care erau mai mult 

sau mai puţin sofisticate”. În plus, viziunile erau arareori aplicabile la contextul şcolii, „nici 

surprinzătoare, nici frapante, nici controversate, ci foarte asemănătoare cu ceea ce s-ar putea 

aştepta de la sistemul educaţional britanic.” 

Diferenţa dintre leadership şi management educaţional  

Cuban (1988) oferă una dintre cele mai clare distincţii, asociind leadership-ul cu 

schimbarea şi managementul cu „menţinerea”. De asemenea, autorul punctează importanţa 

ambelor dimensiuni ale activităţii organizaţionale:  

Prin leadership mă refer la influenţarea acţiunilor altor persoane pentru a obţine rezultate 

dezirabile. Liderii sunt acei oameni care dau contur scopurilor, motivaţiei şi acţiunilor altor 

oameni. Adesea, aceştia iniţiază schimbarea pentru a atinge fie scopuri preexistente, fie scopuri 

noi ... Leadership-ul ... solicită ... multă ingeniozitate, energie şi talent ... Managementul 

presupune menţinerea eficienţei activităţilor curente ale organizaţiei. Deşi adesea managementul 

reclamă deprinderi de leadership, funcţia sa globală este de a menţine şi nu de a schimba. 

Preţuiesc atât managementul cât şi leadershipul, fără a-l avantaja pe niciunul, din moment ce 

diferitele contexte solicită răspunsuri pe măsură.  

Studiul lui Day, Harris şi Hadfield (2001) referitor la 12 şcoli „eficiente” aduce în discuţie 

o serie de dileme privind leadership-ul şcolar. Una dintre acestea are în vedere managementul, 

asociat birocraţiei şi leadership-ul, perceput ca fiind axat pe dezvoltarea, resurselor umane.  

Bush (2011) leagă leadership-ul de valori sau de scop, în timp ce managementul este 

avatarul implementării sau al aspectelor de ordin tehnic. Leadership-ul şi managementul sunt la 

fel de importante în condiţiile în care şcolile doresc să fie eficiente şi să îşi atingă obiectivele. 

Dacă o viziune clară poate fi esenţială în stabilirea naturii şi a direcţiei schimbării, de egală 

importanţă este asigurarea că implementarea inovaţiilor se subscrie eficienţei şi că funcţiile 

reziduale ale şcolii se desfăşoară cu eficacitate, în timp ce anumite elemente sunt supuse 

schimbării:  

Este o diferenţă între a conduce şi a gestiona, dar ambele sunt importante. Organizaţiile 

hipergestionate şi subconduse vor pierde, în cele din urmă, sentimentul existenţei unui spirit sau 

al unui scop. Organizaţiile slab gestionate, însă cu lideri puternici şi carismatici s-ar putea menţine 

temporar pe linia de plutire, ca mai apoi să se prăbuşească.  
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În modelul propus de profesorul american John P. Kotter (Harvard Business School), 

dualitatea management/leadership este descrisă de gestionarea a două contexte distincte: 

complexitatea, respectiv schimbarea.  

Conform acestui model, o persoană joacă rol de manager, atunci când activitatea sa are ca 

reper caracteristic gestiunea complexităţii, şi, respectiv, rol de lider, atunci când efortul său se 

concentrează pe promovarea şi punerea în practică a schimbării. 

Dualitatea management / leadership: Modelul funcţional Kotter 

 

Management (Complexitate) Leadership (Schimbare) 

Planificare / Bugetare (Administrarea 

complexităţii) 

Articularea direcţiei, a viziunii asupra 

viitorului (organizaţiei, companiei) 

Organizare / Resurse umane (Dezvoltarea 

capacităţii de îndeplinire a planului) 

“Alinierea” oamenilor (comunicarea noii 

viziuni celor care o înţeleg, pot crea coaliţii şi 

se angajează la concretizarea ei) 

Control / Soluţionare probleme (Asigurarea 

“îndeplinirii planului”, misiunii) 

A motiva / a inspira (menţinerea oamenilor pe 

direcţia corectă) 

Modelul “management-leadership”, ca manifestare a dualităţii complexitate-schimbare” 

a devenit foarte popular. Profesorul olandez Manfred Kets de Vries, detaliază următoarele două 

liste de caracteristici comportamentale specifice rolurilor de manager şi, respectiv, de lider: 

Management = gestionarea complexităţii Leadership = gestionarea schimbării 

În timp ce managerul… Liderul… 

• Se concentrează pe prezent 

• Preferă stabilitatea 

• „Vede”  pe termen scurt (0-3 ani) 

• Este preocupat de reguli, norme, 

proceduri 

• Este preocupat de întrebarea CUM? 

• Preferă complexitatea 

• Tinde să controleze subordonaţii 

• Se bazează preponderent pe logică 

• Se concentrează pe viitor 

• Este interesat de schimbare 

• „Vede” pe termen lung (5-10 ani) 

• Este absorbit de viziuni 

• Este preocupat de întrebarea CE? 

• Preferă simplitatea 

• Tinde să împuternicească subordonaţii 

• Se bazează preponderent pe intuiţie 

Politică în managementul educaţional preuniversitar din România 

Învăţământul românesc în perspectiva provocărilor actuale trebuie să îndeplinească o 

misiune crucială în valorizarea potenţialului uman, a capacităţilor sale creative şi a contribuţiei la 
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civilizaţia universală. “Logica progresului poate fi stăpânită numai prin performanţă, resursele 

umane fiind elementul cheie în această competiţie mondială” (Mata-Christiana Suciu). 

Căutarea, dar, mai ales investigarea unor noi abordări în educaţie, comutările dinamice de 

la “ceea ce este” la ceea ce “ar trebui sa fie”, stabilirea setului de valori care trebuie să orienteze 

evoluţia societăţii sunt priorităţi reale în educaţie, iar Legea Educației Naționale adoptată în 2011 

creează premisele acestor noi abordări în educație. 

Garanţia succesului şcolii ca agent al inovaţiei, schimbării şi dezvoltării este trecerea de la 

abordările cantitative la cele structural calitative – capitalul intelectual în competiţie pe noile pieţe 

ale cunoaşterii. 

Atingerea obiectivelor Legii Educației Naționale nr.1/2011, a obiectivului general al 

Strategiei Europene de Ocupare, creșterea economică și a ratei generale de ocupare, presupune 

existența unui corp al managerilor din sistemul de învățământ preuniversitar capabil să genereze 

un cadru de dezvoltare instituțională și un cadru al calității care să asigure dezvoltarea 

competențelor cheie necesare fiecărui individ pentru succesul și dezvoltarea personală, pentru 

cetățenie activă, pentru a deveni persoane care învață pe tot parcursul vieții, pentru integrare 

socială și inserție pe piața muncii. 

Studiile, inclusiv Studiul MECTS privind managementul în sistemul de învățământ 

preuniversitar, elaborat în cadrul proiectului ”Profesioniști în managementul educațional 

preuniversitar”, 2010, relevă că cele mai bune practici în domeniul leadership-ului educațional 

arată importanța deținerii de către personalul de conducere din sistemul de învățământ 

preuniversitar a competențelor specifice stabilirii viziunii, a valorilor, a țintelor privind 

performanța: 

- în domeniul managementului strategic; 

- în domeniul managementului organizației, cu accent pe construirea unei culturi 

colaborative; 

- în domeniul managementului resursei umane, cu accent pe acordarea de suport și respect 

în școală, înțelegerea perspectivei celuilalt, stimularea intelectuală a personalului din 

școală; 

- în domeniul managementului procesului de predare - învățare - evaluare, cu accent pe 

reușita școlară a copiilor/elevilor/tinerilor, pe impactul interacțiunii la clasă, al implicării, 

participării, motivării copiilor/elevilor/tinerilor; 
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- în domeniul managementului unității de învățământ în comunitate, cu accent pe conectarea 

școlii la comunitate și pe ofertă educațională care să răspundă nevoilor comunității. 

Studiul  a demonstrat că este necesară trecerea de la centrarea pe dimensiunea managerială 

de tip sarcină la dimensiunea managerială de tip „raționalități multiple” care implică: 

- etosul instituției, coeziune, climat, lucru în echipă, având ca finalitate dezvoltarea 

resurselor umane, 

- flexibilitate, disponibilitate, inovație, având ca finalitate creșterea și atragerea de resurse, 

- managementul informației, comunicare, având ca finalitate stabilitatea și controlul, 

- viziune și valori, proiectare, stabilirea de obiective, având ca finalitate productivitatea și 

eficiența, 

- monitorizare, control, evaluare, având ca finalitate intervenția și îmbunătățirea calității 

actului managerial, 

- transparență și integritate. 

Pornind de la cele șase aspecte determinante ale leadership-ului: valori și viziune, 

conducerea strategică, conducerea procesului de învățare-predare, conducerea organizației, 

conducerea resursei umane, leadership-ul în comunitate, studiile ministerului educației și ale 

Institutului de Științe ale Educației relevă existența: 

- implicării și dedicării față de școală la cote semnificativ înalte, 

- empatiei pentru nevoile colegilor, dar o focalizare redusă spre a identifica modalităţi de 

orientare şi soluţionare a acestora pe căi adecvate, 

- dorinței de schimbare şi dorinţei de familiarizare cu instrumente de implementare, 

monitorizare şi evaluare a schimbărilor în educaţie la nivelul unităţii şcolare, 

- preocupării față de nevoile copiilor/elevilor/tinerilor, 

- unui set de valori, fără, însă, a exista preocuparea pentru enunțarea și utilizarea acestora 

în mod conștient și sistematic în cadrul strategiilor manageriale, 

- unei lipse de preocupare față de delimitarea unei viziuni manageriale observabile ca 

abordare pe termen mediu și lung, 

- unor demersuri de conducere a școlilor centrate preponderent pe prezent și pe rezolvarea 

nevoilor imediate. 

Readucerea învăţământului preuniversitar românesc în reperele programelor europene de  

modernizare şi dezvoltare a sistemelor educaţionale trebuie să redefinească toate finalităţile, 
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structurile, procesele prin raportare la indicatorii de evaluare a calităţii şi a eficienţei interne a 

sistemului. Legea educației naționale nr.1 /2011 creează premizele pentru realizarea acestui 

deziderat.  

În condiţiile aplicării principiilor descentralizării, managementul aplicat tuturor palierelor 

sistemului de învăţământ preuniversitar românesc presupune profesionalizarea carierei 

manageriale. În viziunea acestei politici, numai un management performant, prin care directorul 

de şcoală devine un lider educaţional, poate genera performanţa şcolară înţeleasă ca progresul 

individual şi valoarea adăugată.   

Un leadership performant într-o „școală sănătoasă“, caracterizată prin încrederea şi 

angajamentul profesioniştilor săi şi reuşita elevilor, are elemente definitorii, cum ar fi: 

• Managementul este dinamic, orientat spre obţinerea unor rezultate superioare şi având 

abilitatea de a promova un mediu de învăţare motivant, generator de performanţe înalte, 

bine integrat în spaţiul economic şi cultural comunitar, naţional şi european. 

• Resursa umană este adecvată nevoilor iar profesorii promovează standarde de performanţă 

înalte, corelate cu documentele de politică educațională/ curriculară de actualitate, în 

vigoare, şi un mediu serios şi adecvat pentru învăţare, colaborează, se respectă, au 

încredere, sunt entuziasmaţi de ceea ce fac şi sunt, în acelaşi timp, mândri de şcoala lor. 

• Elevii sunt responsabilizaţi în procesul de învăţare şi motivaţi adecvat. 

• Şcoala dispune de resursele necesare elevilor şi cadrelor didactice pentru reuşita proiectelor 

sale. 

• Şcoala este capabilă să-şi redefinească priorităţile în conformitate cu cerinţele comunității. 
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PERSONALITATEA ELEVILOR ŞI ACTIVITĂŢIILE EXTRAŞCOLARE 
 

Prof. Cataragă Ştefania Issabella 

Colegiul Naţional “ALEXANDRU LAHOVARI”, Rm.Vâlcea, 

 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se 

folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este 

prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi 

mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia 

curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative 

exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă 

alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori 

acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul 

bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare 

urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea 

unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. 

Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact 

direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie 

prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi 

întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse 

informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul 

că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se 

autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi 

cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 

obiectivul principal al scolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă. Scopul 

activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi 

cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 
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facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 

extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 

mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate 

selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor 

naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de 

trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi 

culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, 

stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul 

lecţiilor. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza 

şi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi 

taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la 

educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot 

cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă. 

De la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in contact 

direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen au o deosebită influenţă 

formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul 

activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi 

percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în 

principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de 

respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. În urma plimbărilor, a excursiilor 

în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul 

activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în activităţile 

practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arata sau 

li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens . Excursia ajută la 

dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului,la educarea lui cetăţenească şi patriotică. 

Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 

importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează 

şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. 
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Am acordat importanţa cuvenită sărbătorilor şi aniversărilor importante din viaţa ţării şi a 

copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bună dispoziţie, dezvoltând la copii 

sentimental apartenenţei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodată să-şi 

stăpânească emoţiile provocate de prezenţa spectatorilor. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile 

organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor 

stimula spiritul de iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri 

pentru a duce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie 

să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de 

ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 

posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 

creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 

creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea 

drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea 

valorilor, etc. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme 

sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 

anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 

extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat 

de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea 

fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea 

activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip 

de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, 

să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa 
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pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 

resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod 

de dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi indepenente, pe care elevul le-a ales, sau 

activităţi organizate de către cadrele didactic. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de 

gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back 

pozitiv. 
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CARACTERUL PRACTIC –APLICATIV AL CUNOŞTINŢELOR 

MATEMATICE 

                                                      
                                                     Înv. Preda Simona 

Şcoala Gimnazială Galicea 

 

Motto: Să nu-i educăm pe copii 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 

            Matematica s-a cristalizat ca ştiinţă deschisă, capabilă de un progres permanent, de o 

perpetuă aprofundare, descoperire şi creare a unor teorii noi. Dezvoltarea rapidă a ştiinţei, a 

acumulării în ritm tot mai intens a informaţiilor, impun dezvoltarea culturii matematice, care 

trebuie să-şi facă loc tot mai mult în cultura generală a unui om. Ca atare, încă din clasele mici se 

impune stimularea intelectului, a gândirii logice, a judecăţii matematice la elevi, încât  să devină 
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o disciplină plăcută, atractivă, convergentă spre dezvoltarea raţionamentului, creativităţii şi muncii 

independente. 

Încă din primii ani de şcoală, copiii trebuie să înveţe (ca atitudine generală) şi învăţaţi cum 

să înveţe (ca deprindere, de timpuriu, cu munca independentă, cu diferite tehnici de muncă 

intelectuală). Activitatea învăţătorului îşi face simţită prezenţa întotdeauna, fie chiar şi indirect, 

legată de îndrumarea activităţii elevilor. Predarea nu are sens decât în măsura în care determină un 

efort corespunzător de învăţare din partea elevilor. Cheia învăţării este deplina angajare a elevului 

în actul învăţării. 

       Învăţarea este un act personal care cere participare personală. Problema esenţială de care 

depinde producerea învăţării eficiente este cea a implicării, a angajării celui care învaţă în actul 

învăţării. Definitorie pentru metodele activ-participative este capacitatea acestora de stimulare a 

participării active şi depline, fizic şi psihic, individuale şi colective a elevilor în procesul învăţării. 

            Scopul învăţământului matematic nu se reduce la latura pur informativă , ci vizează 

cultivarea raţionamentului , spiritul de receptivitate , formarea gândirii logice , definirea clară şi 

precisă a noţiunilor , adaptarea creatoare la cerinţele vieţii sociale . Toate cunoştinţele dobândite 

trebuie să aibă legătură directă cu viaţa , pentru că au o utilitate practică . Nouă , învăţătorilor , ne 

revine rolul de a organiza activitatea de învăţare prin acţiuni care leagă cunoştinţele de practică. 

           Modalităţile de realizare a caracterului practic-aplicativ în predarea la cls.I-IV 

sunt multiple : 

 -învăţarea centrată pe elev; 

-abordarea stilurilor de predare (vizual, auditiv, practic/kinetic); 

-abordarea conţinuturilor din perspectiva metodelor activ-participative; 

-aplicarea pe scară tot mai largă a jocului didactic; 

-predarea integrată (interdisciplinară, pluridisciplinară, transdisciplinară); 

-învăţarea în cooperare; 

-desfăşurarea unor lecţii cu ajutorul computerului 

Mulţi copii întâmpină dificultăţi în învăţarea matematicii pentru că nu-şi însuşesc la timp 

aceste noţiuni. Important este ca învăţătorul să respecte latura practică a matematicii.  Odată cu 

însuşirea noţiunilor matematice prin efort intelectual elevul învaţă şi anumite tehnici de investigare 

şi rezolvare cu caracter tot mai general.   
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Prin modelare, joc didactic , problematizare, învăţarea prin descoperire elevul este pus în 

situaţia de a căuta , a descoperi, de a rezolva situaţii noi, neînvăţate anterior. Acestea  privesc atât 

activitatea elevului cât şi pe cea a învăţătorului . 

 Activităţile practice se impun datorită reperelor psihologice ale vârstei şcolarului mic: 

gândire dominată de concret; surprinde permanenţa, invarianţa; gândire tot mai flexibilă; 

peceperea globală a lucrurilor; descompunerea şi recompunerea reprezentărilor care sporesc 

puterea imaginativă; memorie logică şi voluntară; volumul atenţiei încă redus. 

    Pentru ca activităţile  practice să fie eficiente trebuie îndeplinite următoarele  

condiţii: 

- mediu stimulativ şi diversificat; 

- interactivitatea ; 

- solidaritate cu grupul; 

- utilizarea de „modele” concrete care să fie nu neapărat reale, cât credibile şi atractive; 

- obiecte care trebuie manipulate şi explorate; 

- punct de acces la o noţiune matematică / mod de exersare sau de expunere a propriei 

înţelegeri. 

          Abilităţile necesare desfăşurării activităţilor practice sunt: atenţia, manipularea, 

observarea, comunicarea, mobilitatea. 

        Elevii pot fi conduşi, prin activităţi atent dirijate,activităţi practice  la sesizarea   

poziţiei unui obiect faţă de alt obiect şi la aprecierea distanţei dintre ele, folosind cuvintele: “mai 

aproape”, “mai departe”, “sus/jos”, “la dreapta/la stânga” etc.  

             Percepţia relaţiilor spaţiale va fi completată cu activităţi de observare a obiectelor din 

clasă, a poziţiei unui obiect faţă de celălalt pentru însuşirea noţiunilor şi reprezentarea grafică a 

distanţei, poziţiei dintre obiecte.Astfel se fac  aranjări într-o anumită ordine , exerciţii de comparări 

şi diferenţieri ale diferitelor materiale concrete sau ilustraţii.,exerciţii practice  cu material didactic 

, de sortare , de grupare.  

            De exemplu  se  scot în faţa clasei trei copii, care sunt aşezaţi în linie cu distanţa potrivită 

între ei.La semnalul învăţătoarei copiii închid ochii, timp în care ascundem un copil.La semnalul 

următor copii deschid ochii şi îi întrebăm :”Al câtelea copil s-a ascuns?”Elevii răspund. Apoi, se 

vor intui poziţiile spaţiale :în faţa, în spatele, lângă catedră, sub catedră , pe catedră.Se atrage 
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copiilor atenţia că cei trei elevi vor ocupa una din aceste poziţii şi ei trebuie să răspundă în ce 

poziţie se află colegii lor. 

În etapa operării cu mulţimile  de obiecte concrete se realizează acţiunea nemijlocită cu 

obiecte concrete din mediul înconjurător. În acest sens activităţile practice sunt de un real 

succes:,,Formează o mulţime cu 4  elemente şi una cu 3 elemente  cu obiecte de pe 

bancă,,(fluturi,frunze,creioane etc),,Grupează obiectele de pe bancă având tot atâtea elemente cu 

mulţimea nou-formată;Aşează în pereche cu colegul de bancă beţisoare de diferite culori, de pe 

bancă şi spune câte sunt.  

Pentru a uşura înţelegerea compunerii unui număr, pe fiecare  bancă se vor afla  două 

cartoane de culori diferite . Elevii lucreză pe perechi, fiecare pereche primeşte 7 fluturaşi , se va 

cere copiilor să găsească variante de compunere a numărului 7, aşezând un număr diferit de 

fluturaşi pe ambele cartoane. Fiecare pereche  adună  posibilităţile găsite, explicând cum a lucrat. 

Pentru a cunoaşte toate variantele de compunere a numărului 7, se vor efectua exerciţii pe tabla 

magnetică.  

Activităţile practice nu pot lipsi atunci când se învaţă adunarea şi scăderea numerelor.  În 

etapa concretă, elevii formează, de exemplu, o mulţime de flori roşii  cu 5 elemente şi o  mulţime 

de flori galbene  cu 2 elemente. Reunind cele două mulţimi de flori se formează o mulţime care 

are 7 flori. Se repetă  acţiunea folosind alte obiecte, până ce elevii conştientizează că reunind o 

mulţime formată din 5 obiecte cu o altă mulţime formată din  obiecte (indiferent ce sunt acestea) 

se obţine o mulţime formată din 7 obiecte. În această etapă, acţiunea elevului vizează număratul 

sau compunerea unui număr, date fiind două componente.  

               O  categorie de probleme folosită de noi la clasă,care nu respectă întocmai structura unei 

probleme, o constituie  problemele-poezii.Chiar dacă nu solicită intens gândirea elevilor,sau nu 

consolidează în mod deosebit cunoştinţele matematice însuşite anterior,ele au un rol deosebit în 

crearea unei atmosfere plăcute, de bună dispoziţie,de încredere în forţele proprii,de stârnire a 

dorinţei de a trece peste orice obstacol,de a participa activ la rezolvarea problemelor. 

      Pentru un concurs de Mate                                              Vrăbiile toate şase 

      Eu rezolv, zilnic, probleme:                                             Ciripeau pe ram voioase 

      Dacă într-o zi fac şapte                                                    Pân’ la urmă,către seară, 

     Şi-ncă două pentru teme,                                                  Între ele se certară. 

     Spune, câte se adună,                                                       Trei zburară spre apus, 
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     În caiet, pe săptămână?                                                    Trei spre miazăzi s-au dus, 

                                                                                                     Dar pe ram eu nu văd bine, 

                                                                                                    Câte-au mai rămas în fine? 

        Încă din clasa I elevii învaţă să recunoască câteva figuri şi corpuri geometrice , mai ales acelea 

pe care le întâlnesc şi le utilizează ca material didactic în numeraţie şi calcul: dreptunghiul, 

pătratul, triunghiul, cercul, cubu Jocuri: individuale şi de grup, de competiţie, pe baza de 

reprezentări (desene, scheme, diagrame),pe baza de scenarii imaginate de învăţător, create de copii, 

simulări ale unor situaţii practice, jocuri matematice pe calculator. 

        Referitor la corpuri geometrice în afara recunoaşterii, se vor face exerciţii de observare a 

obiectelor ce au aceste forme şi activităţi practice de construire a acestor forme.   

Alături de procesele intuitive, predarea-învăţarea presupune  acţiuni de măsurare efectivă 

a figurilor şi corpurilor geometrice, de comparare a rezultatelor, decupări de figuri, descompuneri 

ale figurii sau desfăşurări şi apoi asamblări  ale corpului geometric 

În clasele I-IV, studiul mărimilor şi al unităţilor de măsură reprezintă o interfaţă între 

matematică şi viaţa de zi cu zi. Înţelegerea măsurării şi a unităţilor de măsură nu implică 

întotdeauna introducerea imediată a unităţilor standard. Învăţătorul trebuie să utilizeze unităţile 

nestandard (de exemplu: palma, creion, pasul etc.).  

         O altă aplicaţie practică o constituie jocurile didactice. Jocul  matematic este forma de 

activitate ce trebuie folosită oră de oră, mai ales la clasele I şi a II –a,deoarece acesta are capacitatea 

de a antrena toţi elevii clasei,acţionând favorabil şi asupra elevilor care întâmpină greutăţi în 

însuşirea cunoştinţelor. Jocuri: individuale şi de grup, de competiţie, pe baza de reprezentări 

(desene, scheme, diagrame),pe baza de scenarii imaginate de învăţător, create de copii, simulări 

ale unor situaţii practice, jocuri matematice pe calculator. 

             Astfel,dintre jocurile care vizează şirul numerelor naturale pe care le folosim la ora de 

matematică,pot fi enumerate:”Ce numere lipsesc”, „Caută vecinii”, „Numără mai 

departe”,”Ghiceşte numărul”, „Rebus matematic » 

              Pentru consolidarea deprinderilor de calcul,se poate folosi cu succes jocul:”Cine urcă 

scara mai repede?” 

             În zilele noastre societatea are nevoie de un om cu gândire creatoare, inventiv,  explorator, 

îndrăzneţ, de aceea este necesară modernizarea matematicii, perfecţionarea învăţământului în 

vederea sporirii eficienţei sale formative. Dar nu orice perfecţionare, orice introducere a noului 
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înseamnă modernizare, ci căutarea de noi mijloace, folosirea celor existente cu scopul de a mări 

eficienţa, de a asigura calitatea însuşirii, de a forma oamenii capabili să stăpânească cunoştinţele 

şi deprinderile necesare şi să le poată aplica în viaţă, în producţie. 

 Prin activităţi practice  se va contura un circuit continuu, din care, elevul va ieşi, 

sperăm, biruitor.     
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PROIECTAREA DIDACTICA                                                                                                                                                                 

 
Prof. Dr. Vețeleanu Alina-Nicoleta 

C.N.I “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Disciplina: Dezvoltare personală  

Clasa: a II-a  

Unitatea de învățare: Imblânzirea timpului 

Perioada: 5 săptămâni (S 9-10- 11-12-13)  

 

Nr. 

Crt. 

Conţinuturi Competențe 

specifice 

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 

1. Cum folosim 

timpul? 

1.1. 

2.2. 

2.3. 

 

- crearea unui orar zilnic 

personalizat, cu precizarea 

rutinelor 

- enumerarea activităţilor într-

o listă „Ce pot realiza mâine?” 

- analiza gradului de 

îndeplinire a programului 
zilnic 

- investigarea  interferențelor 

programelor zilnice ale 

membrilor familiei 

(momentele prețioase) 

 materiale: Story Cubes,  fişe 

de lucru, rechizite, jetoane 

 

 procedurale : conversaţia 

euristică, exerciţiul, muncă 

independentă, 

problematizarea, simularea, 
joc de rol, joc didactic 

 

temporale: 1h 

 

forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activitate 

Observarea 

sistematica a 

comportamen-

tului elevului 

 

Aprecieri verbale 

globale și 
individuale 

 

Postere/desene/ 

colaje, portofolii 
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individuală, activitate în 

grup/ pe perechi 

 

2. Program 

zilnic de 

lucru 

 
Eu şi ceilalţi 

1.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 
3.2. 

- iniţierea unei agende în care 

să fie precizat programul 

zilnic 

- enumerarea activităţilor într-
o listă a preferintelor 

saptămânale 

- jurnalul învăţării prin 

imagini sau cuvinte (cum 

învăţ, ce îmi place să învăţ, 

uşor şi greu în activitatea de 

învăţare, cine mă ajută)  

- realizarea unor scurte 

interviuri adresate colegilor de 

clasă sau părinţilor  

 materiale: Story Cubes,  fişe 

de lucru, rechizite, jetoane 

 

 procedurale : conversaţia 
euristică, exerciţiul, muncă 

independentă, 

problematizarea, simularea, 

joc de rol, joc didactic 

 

temporale: 1h 

 

forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activitate 

individuală, activitate în 

grup/ pe perechi 
 

 

Observarea 

sistematica a 

comportamen-
tului elevului 

 

 

Aprecieri verbale 

globale și 
individuale 

3. Norme de 

igienă în 

contexte 

variate 

 

Importanţa 

normelor de 

igienă pentru 

sănătate, 

învăţare şi 

relaţiile cu 
ceilalţi 

1.1. 

1.3. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

- realizarea unor proiecte în 

grupuri mici despre regulile de 

igienă şi prezentarea acestora 

în clasă 

- stabilirea rutinelor prin jocuri 

de rol pentru exemplificarea 

comportamentelor dezirabile 

de igienă personală în diferite 

contexte 

- (auto)administrarea unor fişe 

de observare a respectării 
regulilor de igienă personală  

materiale: Story Cubes,  fişe 

de lucru, rechizite, jetoane 

 

 procedurale : conversaţia 

euristică, exerciţiul, muncă 

independentă, 

problematizarea, simularea, 

joc de rol, joc didactic 

 

temporale: 1h 

 
forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activitate 

individuală, activitate în 

grup/ pe perechi 

 

Observarea 

sistematica a 

comportamen-

tului elevului 

 

Postere/desene/ 

colaje, portofolii 

 

Aprecieri verbale 

globale și 
individuale 

4. Alternanța 

efort/relaxar

e (timp de 

lucru/ timp 

liber) 

1.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

- analiza gradului de 

îndeplinire a programului 

zilnic 

- investigarea programelor 

zilnice ale membrilor familiei 

 

materiale: Story Cubes,  fişe 

de lucru, rechizite, jetoane 

 

 procedurale : conversaţia 

euristică, exerciţiul, muncă 

independentă, 
problematizarea, simularea, 

joc de rol, joc didactic 

 

temporale: 1h 

 

forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activitate 

individuală, activitate în 

grup/ pe perechi 

 

Observarea 

sistematica a 

comportamen-

tului elevului 

 

 
Aprecieri verbale 

globale și 
individuale 
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5. Importanța 

timpului în 

învățare 

1.1. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.2. 

3.3. 

- plasarea unor simboluri 

pentru activităţile 

programului zilnic în funcţie 

de succesiune, 

frecvenţă, dificultate, durată 

- „Cum învăţau bunicii 
noştri?” - invitarea la clasă a 

unor bunici care să relateze 

experienţele personale din 

copilărie despre învăţare: 

şcoala, clasa, condiţiile de 

acasă, cadrele didactice, 

rechizitele etc.) - interviuri 

aplicate membrilor familiei 

despre importanţa învăţării 

materiale: Story Cubes,  fişe 

de lucru, rechizite, jetoane 

 

 procedurale : conversaţia 

euristică, exerciţiul, muncă 

independentă, 
problematizarea, simularea, 

joc de rol, joc didactic 

 

temporale: 1h 

 

forme de organizare a 

colectivului: activitate 

frontală, activitate 

individuală, activitate în 

grup/ pe perechi 

 

Autoevaluarea 

 

Aprecieri verbale 

globale și 
individuale 
 

Observarea 

sistematica a 

comportamen-

tului elevului 

 

 

 

CALCULATORUL - MIJLOC DE STIMULARE A GÂNDIRII ŞI 

ÎNVAŢĂRII LA CLASELE PRIMARE 
 

Înv. Cârstoiu Emilia  

Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Introducerea calculatorului în școală și valorificarea lui în instrucție și autoinstrucție a 

devenit, în ultimii ani, o preocupare constantă a practicienilor și a teoreticienilor. Aceasta este o 

consecință firească a dezvoltării tehnologiei informaționale și a transformării calculatorului într-

un instrument de lucru de mare utilitate în cele mai diverse sectoare de activitate. 

În instituțiile de învățământ de toate gradele, studiile științifice cu subiecți de diferite vârste 

și la diferite discipline de studiu, au demonstrat valențele psihopedagogice ale instruirii asistate 

pe calculator, valorificabile atât în instruire cât și în autoinstruire. 

Formarea competențelor descrise în programa școlară nu este posibilă doar prin utilizarea 

unor strategii clasice de predare-învățare-evaluare. Instruirea diferențiată individuală, pe grupe 

de nivel, cu ajutorul softului educațional, realizat de către educatoare, poate fi o alternativă de 

succes. 

Introducerea calculatorului în grădiniță nu trebuie să constituie un scop în sine, ci o 

modalitate de creștere a calității, a eficienței învățării și predării. Folosirea calculatorului reprezintă 

o nouă strategie de lucru a educatoarei și a copiilor, un nou mod de concepere a instruirii și 

http://aedupractica.blogspot.com/2017/05/softul-educational-mijloc-eficient-de.html
http://aedupractica.blogspot.com/2017/05/softul-educational-mijloc-eficient-de.html
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învățării, care îmbogățește sistemul activităților didactice pe care aceștia le desfășoară și prezintă 

importante valențe formative și informative. 

Impulsionate şi de interesul major al copiilor pentru acest mijloc didactic, datorită noutăţii 

dar şi posibilităţilor multiple de utilizare, am căutat modalităţi care să menţină interesul pentru 

acest tip de activitate şi să stimuleze dezvoltarea individuală a copiilor. Astfel, calculatorul şi 

soft-ul educaţional adecvat, a devenit în acţiunile noastre un mod nou de organizare a demersului 

didactic de predare- învăţare. 

Softul educațional reprezintă orice produs software în orice format ce poate fi utilizat pe 

orice calculator și care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecție, un curs, etc., fiind o 

alternativă sau unica soluție față de metodele educaționale tradiționale. Softul educațional este 

proiectat fie conținând propria strategie didactică, fie ca un moment precis într-un set de strategii 

posibile, din care educatoarea poate alege; prin urmare, nu orice produs multimedia cu conținut 

educațional poate fi utizat ca soft educațional. 

Pentru a putea fi utilizate corect, este important să se evidențieze tipurile de soft educațional 

cum ar fi: 

• Softul interactiv de învățare – are înglobată o strategie care permite feedbak-ul și 

controlul permanent, determinând o individualizare a parcursului în funcție de nivelul de 

pregătire al coplului; ex: CD-uri cu cântecele pentru copii ,cu povești, poezii 

• Softul de simulare – permite reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin 

intermediul unui model cu comportament analog; ex: CD-uri despre Univers, Dinozauri, 

Fenomene meteo, etc. 

• Softul de investigare – copilului nu i se prezintă informațiile deja structurate (calea de 

parcurs) ci este un mediu din care copilul poate să își extragă singur informașiile necesare 

rezolvării sarcinilor propuse 

• Softul tematic – de prezentare, abordează subiecte/teme din diferite domenii, arii 

curriculare din programa școlară, propunându-și oferirea unor oportunități de lărgire a 

orizontului cunoașterii în diverse domenii; exemplu colecția de CD-uri PitiClic pe 

diferite teme cum ar fi: anotimpurile, circulația rutieră, ecologie,etc. 

• Softul de testare-evaluare – este poate gama cea mai larg utilizată întrucât specificitatea 

sa depinde de mulți factori: momentul testării, scopul. Tipologia interacțiunii (feedbak 

imediat sau nu) 
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• Softuri educative – în care sub forma unui joc se atinge un scop didactic, prin aplicarea 

inteligentă a unui set de reguli, copilul este implicat într-un proces de rezolvare de 

probleme/situații. 

Jocul este principala formă de organizare a procesului educativ din învățământul preșcolar, 

iar utilizarea calculatorului nu este pentru copii decât un alt mod de a învăța jucându-se. 

Calculatorul face parte din spațiul socio-cultural al copilului, alături de televizor, cărți, reviste, 

ziare, afișe, etc; toate acestea ,,bombardează” spațiul vizual al copilului, îi influențează limbajul 

și comunicarea nonverbală, îl pun în situația de a găsi rapid soluții, de a se orienta și adapta la o 

lume în care informația circulă rapid, iar schimbarea este accelerată. 

Pentru copilul de 3-7 ani cele mai benefice experiențe sunt cele directe cu obiectele și 

fenomenele din lumea înconjurătoare, folosind cât mai mulți analizatori, mai ales experiențele 

din natură. Calculatorul îi dezvoltă copilului un alt stil cognitiv care pare a fi la fel de eficient ca 

învățarea prin contactul direct cu lumea înconjurătoare, pentru că îl îndreaptă spre independență, 

îi dezvoltă creativitatea tehnică, cultura vizuală, îl introduce într-un climat de autodepășire, de 

competitivitate punându-l în situația de a învăța prin efort propriu. 

În planul dezvoltării personalității copiilor, influența calculatorului este benefică deoarece, 

are efecte pozitive în planul stimulării intelectuale și psiho-motorii prin varietatea și multitudinea 

cerințelor pe care copilul le poate rezolva în timp limitat. 

Învățarea asistată de calculator o folosim în două ipostaze: 

• când utilizăm calculatorul ca mijloc demonstrativ în fața copiilor pentru: a ilustra un 

element din natură, a intui imaginea unor simboluri (cifre, litere, semne de circulație), a 

ilustra o situație problematică, a derula un șir de imagini, etc; 

• când copilul este utilizatorul, el comunică direct cu acesta prin intermediul tastaturii, 

folosind literele, cifrele și tastele de comandă. 

Elementele de joc pe care softul le conţine sunt provocatoare, stârnesc curiozitatea, menţin 

atenţia un timp mai îndelungat şi dezvoltă fantezia copiilor, oferindu-le în acelaşi timp şi o 

motivaţie intrinsecă, deosebit de importantă pentru îmbunătăţirea performanţelor în activităţile 

cu conţinut matematic, cunoaşterea mediului, educarea limbajului, educaţie plastică etc.. 

Se impune respectarea unor reguli în folosirea acestor exerciţii-joc, pentru ca ele să aibă succes. 

În acest sens trebuie avut în vedere ca: 
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- timpul pe care copilul îl petrece în faţa calculatorului să nu depăşească timpul prevăzut 

desfăşurării unei activităţi comune; 

- educatoarea să lase copilului libertatea de a alege jocul pe care el consideră că-i satisface 

nevoia de curiozitate şi înţelegere; 

- să pună la îndemâna copiilor suficiente calculatoare pentru a nu fi nevoiţi să aştepte prea 

mult timp pentru a putea să acceseze softul, existând riscul pierderii răbdării. 

În activitățile instructiv-educative am utilizat mai multe softuri educaţionale pentru preşcolari 

care i-au încântat foarte mult şi au fost îndrăgite de ei. Am folosit CD-ul ,,Circulaţia’’, 

,,Anotimpurile’’, ,,Omul’’, Forme de relief’’, ,,Desenăm, pictăm poezii învăţăm” .poveşti, CD-

urile cu muzică pentru copii ,,Clopoșelul magic”, etc. 

În softurile cu poveşti copilul face cunoştinţă cu personajele şi conţinutul povestii, narate şi 

prezentată într-o formă grafică deosebită. Pe parcursul derulării poveştii, copilul are de îndeplinit 

şi o sarcină surpriză. 

Jocurile ce însoţesc povestea dezvoltă memoria, logica, spiritul de observaţie şi îndemânarea 

copilului în utilizarea calculatorului. Îi sunt puse copilului întrebări (tip grilă) şi îi sunt solicitate 

răspunsuri pentru a vedea în ce măsură s-a familiarizat cu ideile şi personajele din poveste. Totul 

într- un mod plăcut și stimulativ. 

Jocurile de tip labirint îl determină pe copil să folosească tastele de deplasare stânga-dreapta, 

sus- jos, să-și dezvolte și îmbunătățească viteza de reacție, coordonarea oculo-motorie, dar și 

spiritul de competiție, motivația voluntară, capacitatea de a acționa individual. Se poate observa 

îmbunătățirea capacității de concentrare a atenției, creșterea stabilității în acțiune chiar și la unii 

copii care dovedesc în alte activități o slabă capacitate de concentrare a atenției. 

Softul educațional în grădiniță se poate folosi în orice moment al zilei: la Bibliotecă prin 

folosirea tastelor pentru a-și scrie numele sau diferite cuvinte; listarea unor fișe de lucru, sortarea 

și denumirea unor imagini în funcție de tema în studiu, reactualizarea unor poezii sau povești 

învățate; la Artă realizarea unor desene în programul Paint, combinarea culorilor primare pentru 

colorarea unor imagini, vizionarea unor tablouri ale unor pictori renumiți, etc.; la Știință: jocuri-

labirint, jocuri logico- matematice, puzzle, etc.; la Întâlnirea de dimineață: completarea 

calendarului naturii, ascultarea unor istorioare, realizarea gimnasticii de înviorare pe muzică, etc.; 
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vizionarea unor desene animate, povești, concursuri interactive de ghicitori; calculatorul și 

softurile educaționale, pot fi un mijloc excelent de captare a atenției, de învățare prin descoperire 

și de evaluare în funcție de propria manieră de proiectare a demersului didactic specific fiecărei 

educatoare în parte. 

În urma activităților desfășurate pe calculator se poate constata: 

• utilizarea calculatorului la vârsta preșcolară este posibilă și utilă 

• stimulează comunicarea cu condiția să fie corect utilizat 

• grăbește procesul de socializare a copiilor 

• contribuie la dezvoltarea gândirii logice, a spiritului de observație, a memoriei și a 

atenției voluntare 

• folosirea programelor de scriere și desen oferă copiilor posibilitatea de a-și formula 

singuri probleme. 

Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaționale, se eficientizează 

procesul de predare-învățare-evaluare a cunoștințelor. Utilizând softurile educaționale în cadrul 

activităților se vor dezvolta: 

• gândirea logică 

• spiritul de observație 

• memoria vizuală 

• atenția voluntară 

• operațiile intelectuale prematematice 

• deprinderile de lucru cu calculatorul 

• abilitățile de utilizare a informațiilor primite prin intermediul softurilor 

educaționale Astfel, softurile educaționale prezintă o serie de avantaje incontestabile: 

• întrebărilor le sunt date răspunsuri exacte; 

• deprinderile se formează mai uşor dacă se folosesc imagini, sunete, animaţie; 

• copilul învaţă prin descoperire - el caută informaţia nu o primeşte de gata; 

• informaţia primită este mai uşor asimilată şi de durată deoarece copilul învaţă într-un 

mediu cunoscut şi preferat de el 

• furnizează un mare volum de date 

• asigură o instruire individualizată 

• favorizează parcurgerea unor secvențe de instruire complexe prin pași mici, adaptați 
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nevoilor individuale de progres în învățare 

• facilitează realizarea unui feedback rapid și eficient 

• oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct 

• stimulează implicarea activă a copilului în 

învățare În ceea ce privește dezavantajele, acestea sunt: 

• prezintă segmente de instruire fixe, care nu solicată capacități ale minții umane 

• uneori răspunsul incorect este cotat în funcție de detaliu și nu de esență 

• introduce o stare de oboseală, din cauza posibilităților reduse de interacțiune umană 

Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în 

timpul activităţii conduce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor 

copii la activitate, nerealizarea obiectivelor propuse şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc 

modern de predare-învăţare-evaluare. 

Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi 

de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. 

Multe din jocurile pe calculator nu sunt benefice deoarece au un înalt conținut agresiv. 

Acestea îndepărtează copilul de la valorile profunde ale societății. Multe jocuri cultivă violența 

prin simularea unor războaie sau a unor scene sângeroase. Majoritatea copiilor care văd violența 

pe ecranul calculatorului sau al televizorilor au la rândul lor tendința de a fi mai agresivi. 

De asemenea petrecerea mai multor ore în fața calculatorului poate fi nocivă prin faptul că 

răpește din timpul de joacă al copilului petrecut în aer liber, dar și prin efectul nesănătos pe care 

îl are ecranul calculatorului asupra ochilor. 

Deoarece jocurile pe calculator sunt deosebit de agreate în rândul copiilor și nu numai, este 

indicată punerea la punct a unora care să cultive aptitudini utile societății. Punând la dispoziția 

copilului jocuri nonviolente, atractive, care dezvoltă gândirea logică, spiritul de observație, 

personalitatea acestora va avea numai de câștigat. 

Fără a pleda pentru folosirea exagerată a timpului pe care îl petrece copilul în grădiniţă în 

faţa computerului, nu putem să nu remarcăm faptul că „a doua alfabetizare” trebuie să înceapă de 

la vârstele timpurii, copilul societăţii noastre trebuie să se înscrie în tendinţa generală spre 

învăţarea permanentă şi educatoarele sunt primii dascăli care pedalând pe legătura afectivă în 

relaţia educat-educator pot să atingă acele resorturi ale personalităţii copiilor care să-i „poarte” 
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din lumea jocului, ca activitate specifică acestei vârste, spre cea a jocului prin care copilul nu 

numai că dobândeşte cunoştinţe, dar şi 

„învaţă să înveţe”. 
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RELAȚII ȘI CONEXIUNI ÎNTRE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI INTERNET 
 

Prof. Badea Delia Mariana 

Şcoala Gimnazială  „Take Ionescu” , Rm. Vâlcea        

                                                     Prof. Badea Aurel Cătălin 

C.N.I. “Matei Basarab” Rm. Valcea 

 

                   Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat 

de programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea 

ce reprezintă o necesitate evident.  

               Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor 

didactice şi idealurilor educaţionale. Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul, de a folosi 

internetul este benefică elevilor,atât în activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv 

cât şi psihic,prin relaţionarea cu lumea oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-

lea. 

              În abordarea creativitǎţii în procesul educaţional, elevul trebuie încurajat să gândească 

independent, să îşi asume riscuri si responsabilităţi in demersul său spre formare intelectuală. 

Evaluarea pentru asigurarea calităţii şi rezultatele obţinute trebuie să ne lărgească perspectiva 

asupra situaţiei reale din şcoli, să identifice nivelul de pregătire al elevilor şi să ne ajute să 

descoperim componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare.  
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               Un obiectiv important ce ar trebui stabilit pentru anii următori este de a dezvolta un 

indicator internaţional al capacităţii de a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea ştiinţifică. 

Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice pe care trebuie 

să le dobândească cel ce învaţă – elevul – pe parcursul şi la finele unui ciclu de instruire, al unui 

an de studiu etc. Centrarea pe competenţe reprezintă o preocupare majoră în triada predare- 

învăţare-evaluare.  

                 Noua imagine a profesorului trebuie stabilită prin luarea în considerare a tuturor 

abordărilor de până acum, de la conceperea ca distribuitor de recompense sau ca sursă de 

informaţii, până la cea de „manager al învăţării”. Pentru fiecare profesor sunt fundamentale două 

roluri, cel de manager şi cel de evaluator. Procesul instructiv-educativ trebuie astfel conceput şi 

desfăşurat, încât să-i convingă pe elevi să preţuiască propria moştenire naţională, să primească 

contribuţiile originale ale oricărei naţiuni la civilizaţia modernă, pregătind atât elevii, cât şi dascălii 

să înţeleagă valoarea diversităţii şi a independenţei de spirit. Creativitatea, în termeni generali, este 

un proces mental care permite generarea de idei şi concepte noi sau asocieri originale intre 

concepte şi idei deja existente. Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a 

cunoaşterii şi a inovaţiei. 

                 In Romania , Internetul a pătruns relativ încet, multă vreme fiind considerat un lux 

inutil. Chiar și acum, pentru uz personal, mai ales datorită costurilor foarte mari ale serviciilor 

telefonice, este destul de puțin utilizat. Dacă din punct de vedere al infrastructurii lucrurile au 

avansat destul de mult, din punct de vedere al resurselor informatice disponibile evoluția este 

greoaie.  

                 În contextul internațional actual de afaceri, academic și tehnologic, fenomene ca 

globalizarea și liberalizarea accesului la informație potențate de dinamica și nivelul de performanță 

al dezvoltarilor în domeniul comunicațiilor și al calculatoarelor, sunt deja lucruri comune. Dincolo 

de granițe, în restul omenirii (cel puțin în acel rest către care ne orientăm) Internetul a devenit deja 

cea mai comoda sursă de informație.  

                 Din păcate, la diferite nivele necesitatea și importanta Internetului pentru învățământ 

este departe de a fi înteleasă. Se vehiculeaza texte ca "Internetul este o pierdere de bani și de timp 

pentru universitati", sau "Nu am găsit nimic util în Internet" sau "Nu se face decât acces la 

informație pornografică", etc. Poate că merită să ne oprim o clipă ca să explicam puțin despre ce 

este vorba.  
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                   Internetul este un depozit imens de informație, cei care navighează în Internet au acces 

necenzurat la această informație. Este un fapt pozitiv sau nu?  

Circulă numeroase povesti "de groază" referitoare la ceea ce se găsește în Internet (sit-uri porno, 

sataniste, grupuri de discuții pe teme "nepotrivite", etc.), la infracțiunile care se pot realiza prin 

Internet (utilizarea de card-uri furate, spargerea de servere protejate, etc.), la posibilitatea de 

aparitie a unor manifestări ale unor boli de tip psihiatric cu manifestări legate de utilizarea 

calculatorului sau a navigarii pe Web.  

                 Deocamdata Internetul reprezinta nivelul maxim la care s-a ajuns, un mijloc prin care 

accesul la informatie transcede granițele de toate tipurile. In fond există și cărti și reviste porno, 

sataniste, cu un continut "nepotrivit". Dacă toate aceste rele vin din afară nu ar fi mai bine sa 

inchidem granitele in ambele sensuri? 

                  Cred că răspunsul se rezumă la o problema de educație. Dacă interesul tinerilor va fi 

orientat catre informații "nepotrivite" atunci oriunde or să se ducă vor căuta acest tip de informație. 

Dacă vor avea discernământ, dacă li se va cultiva gustul pentru altceva, atunci vor căuta acel 

altceva. Nu Internetul este "vinovat" ca în el este continută informație "nepotrivită", nici măcar cei 

care o publică nu sunt complet vinovați (scopul lor este să facă bani, și atât timp cât nu există un 

mecanism legal prin care să li se interzică publicarea unor astfel de informații, ei sunt în deplină 

legalitate), vinovați sunt cei care au nevoie de acest gen de informație, și care, dacă nu ar găsi-o în 

Internet ar căuta-o în altă parte.  

                 În fond, de ce este nevoie ca unitățile de învățământ din Romania să fie conectate la 

Internet? Se știe că rezultatele "olimpicilor" români la diferite materii au demonstrat constant ca 

școala românească este foarte bună și asa. Trecând peste faptul că nivelul olimpicilor nu spune 

mare lucru despre ce poate și știe să faca media de elevi și studenti, se poate constata ușor că școala 

în România traversează o perioadă critică. Aflată în plină reformă, pe un fond de acută lipsă de 

fonduri, școala nu dispune nici de dotările și nici de cadrele didactice de care ar avea nevoie pentru 

a realiza reforma. 

              De fapt,  în toata lumea învățământul trece prin transformări importante iar Internetul este 

o parte majoră a acestor transformări și asta nu se aplica numai învățământului de calculatoare.  

                Trăim în mileniul informației, iar  prezența  computerului și al informației în viața 

noastră este deja un lucru firesc. Oricine are un PC mai mult sau mai puțin performant, iar interesul 

pentru tehnologia informației crește constant, odată cu dezvolatrea exponențială a acesteia. 
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               Deoarece cantitatea de informație pe care trebuie să o acumuleze în școală a crescut 

semnificativ în ultimii ani, elevul din ziua de azi se orientează către utilizarea computerului ca 

mijloc de informare și de asistare în procesul de învățare. Surse de informație precum Internetul și 

programele educaționale sunt din ce în ce mai folositoare, numărul de utilizatori și solicitările 

pentru soft educațional aflându-se în ascensiune. 

             Este de remarcat faptul că internetul este una dintre principalele surse de informare folosită 

în activitatea didactică, chiar dacă majoritatea declară că preferă metodele clasice de predare. 

În consecință , calculatorul a devenit o necesitate pentru elevi și profesori deopotriva, cei din urmă 

manifestând în ultima vreme o manifestare sporită. 

           Cu siguranță , se va vedea un dinamism crescut în sfera soft-ului educațional și a tehnicilor 

de predare folosind calculatorul. Probabil că majoritatea școlilor vor beneficia de echipamentul și 

resursele necesare pentru învățare cu ajutorul computerului. 

Putem fi siguri că tehnologia nu va da înapoi și nici metodele de predare, și, deși nu știm exact ce 

va fi în viitor, cererea de programe de tip eLearning și de soft educațional va crește. 

 

ROLUL LIMBAJULUI  ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

       Prof. Daniela Dobre 

C.N.I. “Matei Basarab”, Rm.Vâlcea 

 

Comunicarea umană se defineşte ca fiind relaţia prin care interlocutorii se pot înţelege şi 

influenţa reciproc prin intermediul schimbului continuu de informaţii, divers codificate, dar şi ca 

proces de transmitere a informaţiilor în scopul formării reprezentărilor. 

Comunicarea face parte integrantă din viaţa noastră de zi cu zi. Vorbim, citim, gesticulăm, 

ascultăm, încurajăm, convingem, demonstrăm, observăm - în meseria de profesor de sport sau  

antrenor comunicarea este un element decisiv. 

Pentru a fi lider, antrenor sau profesor - trebuie să stăpâneşti tehnicile de comunicare 

verbale şi nonverbale. 

Orice comunicare prin care o persoană trimite un mesaj altei persoane conţine cinci 

elemente de bază: 
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1. emiţătorul decide să transmită un mesaj altei persoane; 

2. emiţătorul transformă (codează) gândurile într-un mesaj; 

3. mesajul este transmis unui receptor; 

4. mesajul este recepţionat şi interpretat (decodat); 

5. receptorul analizează mesajul şi răspunde subiectiv  

Comunicarea reprezintă un element de maximă importanţă pentru procesul instructiv- 

educativ întrucât eficienţa execuţiilor depinde atât de profesorul care transmite informaţii cât şi de 

elevul care receptează, înţelege şi execută ceea ce înţelege şi ceea ce simte. 

Pentru a preda în condiţii avantajoase, cadrul didactic trebuie să creeze în incinta spaţiului 

în care lucrează o atmosferă pozitivă care să favorizeze: 

• relaţii sociale echilibrate în cadrul grupului; 

• comportament demn, civilizat al elevilor; 

• respectarea autorităţii profesorului; 

• încrederea şi aprecierea reciprocă între cadrul didactic şi sportiv.  

Eficienţa procesului de comunicare a cunoştinţelor, în formarea deprinderilor şi 

priceperilor, se realizează de către antrenorul bun în situaţiile în care: 

• îi face plăcere să transmită cunoştinţe; 

• tratează sportivii cu multă înţelegere şi în mod egal; 

• face aprecieri permanente asupra execuţiei, încurajează reuşitele şi iniţiativele pozitive; 

• stârneşte interesul pentru practicarea unor ramuri, discipline sau probe sportive; 

• este înţelegător cu problemele lor; 

• are răbdare şi acordă timpul necesar fiecărui sportiv pentru a asigura o cât mai clară 

înţelegere şi a crea o motivaţie solidă.  

Comportamentul şi comunicarea sunt forme esenţiale de interrelaţionare şi exprimare a 

personalităţii umane proprii, dar şi de influenţare pozitivă sau negativă a altor personalităţi.  

Mijloacele utilizate sunt extrem de diverse şi nuanţate în funcţie de mesajul care se doreşte 

a fi perceput şi de caracteristicile individuale. Sunt identificate patru tipuri de comunicare: verbală, 

gestuală, acţională şi comportamentală.  

Un element important folosit în comunicarea non-verbală este limbajul trupului care poate 

da informaţii suficiente despre moralul sportivilor. Umerii căzuţi, capul plecat, privirea încruntată 

sunt semne care indică o gândire negativă. Baterea, trântirea picioarelor, braţele încrucişate, 
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asociate cu o grimasă, sunt semne de nemulţumire caracteristice antrenorilor. Aceste elemente pot 

conduce la o ineficienţă a antrenamentului. Este importantă folosirea unei gândiri pozitive 

orientată pe comunicare deschisă şi pregătirea cu grijă a fiecărei etape de antrenament.  

Din punct de vedere non-verbal o expresie relaxată a feţei determină un răspuns asemănător şi 

poate conta mai mult decât cuvintele dojenitoare sau de nemulţumire. Se consideră că 60-80 % din 

comunicarea umană este non-verbală şi 40-20 % verbală. 

În lecția de educație fizică utilizăm pe lângă limbajul specific terminologiei activităților 

motrice și limbajul gestual. Kinezica este știința comunicării prin gest și expresie faciala .  

Într-o comunicare orală, 55% din informație este percepută și reținută prin intermediul 

limbajului non-verbal (expresia feței, gesturile, postura corpului etc.). N.Vintanu,1998, susține că 

în afara celor două forme, comunicarea se face si prin paralimbajul asociat cuvântului cum sunt: 

ritm, debit al vorbirii, sublinierea unor cuvinte, caracteristici ale articulației, metrica și accentul 

limbajului oral, variațiile intensității acesteia, variațiile timbrului, precum și alegerea 

vocabularului, a cuvintelor, efecte de sonoritate a frazelor, operarea cu dublu sens etc. 

N.Vintanu disociază comunicarea conștientizată sau nu de „actorii relației" profesor-elev 

în lecția de educație fizică și sport în trei paliere importante: 

• comunicarea accidentală; 

• comunicarea subiectivă; 

• comunicarea instrumentală. 

 Comunicarea accidentală cuprinde transmiterea întâmplătoare de informații și nu sunt 

destinate procesului de învățare cerute de receptor în acest moment. De exemplu, lipsa unei mingi 

la începutul orei, oferă profesorului prilejul de a dezaproba dezordinea sau improvizația, elemente 

care nu fac obiectul predării, învățării la acea oră. 

 Comunicarea subiectivă exprimă direct starea afectivă a comunicatorului, cum ar fi 

exclamația de surpriză la executarea unor mișcări sau tonul ridicat al reproșului față de o greșeală 

 Comunicarea instrumentală reunește o serie de particularități, cum ar fi focalizarea 

intenționată și vădită a atenției asupra corectitudinii unui exercițiu sau a modului de lucru la un 

aparat. 

 Comunicarea nonverbală se bazează pe diferitele comportamente expresive ale afectelor, 

emoțiilor, dar și pe cele învățate. Este forma frecventă a comunicării afectiv-atitudinale,  

contribuind mai ales la stabilirea dimensiunilor relaționare în actul comunicativ. Această 
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comunicare în lecția de educație fizică este o formă de sine stătătoare, putând să exprime un 

comportament cooperant, exigent dar nu sever, bazat pe un sistem de comunicare deschis, care să 

permită dialogul, aspect ce conduce la apropierea elevului față de profesor, declanșându–se 

totodată procese afective, favorabile și atitudini pozitive față de participarea la procesul de 

instruire. Acest gen de relație favorizează în bună măsură și aplicarea principiului de feedback. 

 În comunicarea sa cu elevii, profesorul trebuie să folosească un limbaj verbal motric 

specific educației fizice și permanent pentru a nu crea elevilor ferestre opace de limbaj. 
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THE ROLE AND PLACE OF THE CITIZEN IN THE INFORMATION 

SOCIETY 

 
Prof. dr. Simona-Maria Barangǎ 

C.N.I. “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

The information society is the one in which the production and consumption of information 

is the most important type of activity, the information is recognized as the main resource, the 

information and communication technologies are the basic technologies, and the information 

environment, together with the social and the ecological environment - an environment of human 

existence. 

We live in an information society: e-government, e-society, e-commerce, e-payments, e-

administration and other e-paradigms are no longer just a theory, but a reality. National security in 

an era of globalization and the information technology revolution is no longer restricted to 

economic infrastructure, military or foreign policy. At a broader level, national security interests 

have come to include individual security, financial security, health, education and social ethics 

concerns. 
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At present, the interests of national security assume with equal stringency the dominance 

of the information spectrum. The general purpose of this type of war is to conquer and maintain 

information superiority. At the level of a state, this type of confrontation has a poliform character, 

in the sense that it is possible to speak of the war of command - control (of exclusively military 

type), electronic war, war of the information services (intelligence), psychological war, economic 

war and even war in virtual space. 

The war of the information age uses information technology as a means of saving time and 

forces, as well as as a means of streamlining actions. Information warfare uses information both 

as a weapon and as a target. The information age technology allows the direct manipulation of the 

information available to the opponent. Thus, the manner of conducting the informational war 

consists in controlling or neutralizing the adversary through informational superiority, and it is not 

his physical destruction, as was done until recently. 

The information war is carried out at the level of the whole society, between organizations 

or even individuals, and therefore aims at information superiority over adversaries and even over 

partners. This type of war is carried out at the level of command and control, decision, information, 

as well as the critical infrastructure of a state, aiming at avoiding conventional conflicts, producing 

victims and damages, by using new means at the border between the state. conventional war and 

the conventional state of peace. 

The information war aims at structures of the political, economic, social or military domain, 

not so much for neutralizing them, but especially for influencing their decision-making processes. 

It is characterized by permanence, transversality and duality. Permanence implies that the 

application of a global strategy that integrates the collection, protection, transport and management 

of access to information is not limited to periods of crisis or conflict. Transversality means the 

influence of the society as a whole, based on the concepts of "system of systems", but also of 

multidisciplinarity. Duality refers to the disappearance of the differences between the military and 

the civil sphere. States and armed forces will no longer have absolute monopoly over violent means 

and especially "informational violence". The center of strategic (national) weight is moving in this 

case gradually in the financial-banking, energy and distribution systems. 

Inevitably, the information war raises the problem of addressing the information 

component in a national security system and formulating a conception of information security at 
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national level. Information security is a "state of protection of the informational needs of an 

individual, of a society or of a state, which allows to ensure their satisfaction and their progressive 

evolution, regardless of the presence of threats of informational nature, internal and external", 

according to The National Security Strategy of Romania. Information has become humanity's most 

treasured treasure. 

The removal of economic and social insecurity, an undesirable effect of globalization, is a 

necessity with wide coverage in the current conjugate offensive of the international community 

and the states. Good governance will play an essential role in combating economic and social 

insecurity, which implies greater responsibility and social solidarity at all levels, norms of law, 

efficient institutions, transparency in the management of public affairs, respect for human rights 

and participation of all citizens in the taking. decisions that affect their lives. 

The negative effects of globalization in the economic and social space are required to be 

mitigated through joint efforts to increase economic cooperation and resolute implementation of 

national anti-poverty plans and to promote social inclusion. 

The role of in-depth understanding of the computerization systems in the functioning of 

the society, as well as the thinking of the appropriate strategies for their application, starting from 

the social, economic and technical situation, are particularly difficult. 

However, it can be considered that the general stages of realizing the computerization of 

the society must ensure the large-scale automation of human activities, the amplification of human 

intellectual work and the systematic innovation, through which, based on the previous aims, the 

new information society is established. 

The computers equipped with artificial intelligence, although they will be able to execute 

operations that require possibilities comparable to those of the human, will always be the main 

tools for human assistance and the development of his creative activities, which will continue to 

represent the main sources of employment in society. information. Thus, continuous education 

will, in turn, become the means by which each person can tend towards the universal human model, 

which will give him the possibility to apply the principle of permanent social dynamics and to 

contribute to the increase of the level of social life. 
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The factors generating insecurity (financial-banking, economic, criminal) oblige states to 

develop viable mechanisms for regulating and controlling the environment of international 

cooperation. 

It is imperative that states act firmly to reduce economic and social vulnerabilities, as well 

as political, military, environmental vulnerabilities, derived from the process of globalization, and 

to be concerned about expanding access to its opportunities. 

Social policy needs to be integrated more quickly into sustainable development strategies. 

But the paradigm of sustainable strategy would need to be associated with other paradigms and 

models of insurance and security of the inhabitants of the planet. 

The more active and efficient involvement of international organizations in removing the 

adverse effects of globalization forces their resolute, structural and functional reform and a more 

determined involvement in crisis management and stopping civil wars, in sanctioning states that 

finance terrorism, support drug trafficking , persons and weapons, as global phenomena that affect 

the existence and security of the person and communities, but also in stopping and eradicating 

poverty and human injustices. 

It all depends on the people, how and how they handle the information. It remains to be 

seen, however, whether the information on various potential imbalances, from different fields, 

available to decision-makers, will provide more protection in the future, sufficient freedom for 

citizens and a stronger global and global security. 
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

 

                                                     Prof. Cîrstea Roxana 

                                                                          Şcoala Gimn. Nr. 5, Rm. Vâlcea 

           

În opinia mea, SMC, adică Sistemul de management al calităţii, reprezintă cheia 

eficientizării educaţiei, deoarece el presupune atât funcţionarea eficientă, cât şi eficace a 

organizaţiei, precum şi obţinerea unor produse performante dezvoltării organizaţiei.   

Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în cultura, 

climatul și instrucția tuturor copiilor, în direcția fundamentării tuturor demersurilor didactice pe 

principii democratice, să introducă noi strategii instrucționale care să încurajeze colaborarea, 

toleranța, sporirea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.  

Managementul clasei cuprinde trei componente esențiale: managementul conținutului, 

managementul problemelor disciplinare și managementul relațiilor interpersonale. 

 Managementul conținuturilor nu se referă la deprinderile de a preda o disciplină 

specifică, ci mai degrabă la acele deprinderi aplicabile tuturor disciplinelor și activităților. În 

centrul deprinderilor de management al clasei se află managementul activităților suplimentare și 

rezolvarea problemelor specifice disciplinei. A disciplina înseamnă a sprijini elevii să învețe 

comportamente noi, dezirabile, a-i ajuta să-și dezvolte competențe și simțul responsabilității 

propriilor acțiuni. 

Elemente de management al clasei se constituie cu suficientă claritate și din perspectiva 

strategiilor didactice. Astfel, în plan curricular se pot deosebi cinci strategii bine delimitate: 
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explicativ-reproductivă, explicativ-intuitivă, algoritmico-euristică, euristico-algoritmică și a 

metodelor participative. Alegerea strategiei optime ține de măiestria profesorului, susținută de 

diagnoza psihologică, fiind necesară colaborarea permanentă, directă între profesor și elev.  

Managementul clasei trebuie să includă și alte elemente definitorii și poate fi abordat din 

perspectivă ergonomică, psihologică, socială, normativă, operațională și inovatoare. 

 Dimensiunea ergonomică – personalizarea sălii de clasă, pavoazarea, dispunerea 

mobilierului și vizibilitatea, în sensul poziționării în bănci, constituie pentru noi, cadrele didactice, 

preocupări în vederea reconsiderării structurilor dimensionale ale managementului clasei de elevi. 

           Dimensiunea psihologică a managementului școlar conferă cadrului didactic rolul de a 

cunoaște, respecta și dezvolta capacitățile individuale ale elevilor. 

Dimensiunea socială vizează clasa ca grup social: structura, sintalitatea și problematica 

liderilor. Arta cadrului didactic constă în fixarea, pe lângă obiectivele școlare formale, și a unei 

serii de obiective social-afective pentru grupul de elevi, care vor determina consolidarea coeziunii 

acestuia. 

Comunicarea, raportul dintre informație, circulația acesteia și dinamica grupului, 

reprezintă cheia succesului în relația cu clasa. Dialogul permanent, adaptarea limbajului la nivelul 

de înțelegere al elevilor, selectarea celor mai bune căi de transmitere a mesajelor, folosirea 

limbajului verbal, cât si nonverbal. 

Îndrumarea, orientarea elevilor pe drumul cunoașterii prin intervenții punctuale, adaptate 

situațiilor concrete, prin sfaturi și recomandări care să susțină comportamentele și reacțiile 

elevilor, reprezintă o sarcină foarte importantă a dascălului. 

 Dimensiunea normativă vizează ansamblul de reguli care reglează desfășurarea unei 

activități educaționale. Tipologia normativă cu relevanță pentru clasa de elevi este următoarea: 

norme explicite  (prescriptive, cunoscute, clar exprimate) și norme implicite (ascunse, care se 

construiesc în cadrul grupului). 

Idealul urmărit de fiecare dintre noi prin intervențiile realizate este coeziunea grupului. Rolul de 

manager al cadrului didactic în situații care solicită un asemenea tip de intervenție poate fi 

elementul de care depinde echilibrul și sănătatea grupului-clasă. 

Dimensiunea operațională vizează strategiile de intervenție a cadrului didactic. La 

nivelul elevilor cultura implicită dezvoltă o serie de strategii de supraviețuire, care cuprind o 

multitudine de elemente de identificare, de descoperire și angajare cu ajutorul unor competențe 
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sociale, în adaptarea la exigențele normativității explicite. Cadrul didactic nu trebuie să excludă 

cultura elevilor, ci să integreze elementele culturii lor normative implicite în procesul de favorizare 

și consolidare a culturii normative explicite. În instituțiile școlare contemporane și în sălile de 

clasă, cultura implicită antișcoală este un fenomen des întâlnit. Competențele manageriale ale 

cadrului didactic sunt primordiale, întrucât fenomenele și manifestările antișcoală, neidentificate 

și nediagnosticate la timp, pot degenera frecvent în situații de criză educațională. 

 Dimensiunea inovatoare presupune cunoștințe de management al schimbării, este însăși 

esența dezvoltării unei organizații. Schimbarea în educație este o necesitate. Pentru noi reducerea 

rezistenței la schimbare se poate face prin implicarea copiilor în planificarea schimbării, găsirea 

surselor de disconfort pentru cei care au temeri, pregătirea momentului schimbării prin discuții cu 

cei implicați în acest proces, sprijinirea și încurajarea celor implicați în procesul schimbării prin 

participarea efectivă la acesta. 

Aşadar, cheia eficientizării procesului instructiv-educativ stă în modalitatea optimă de 

realizare a relației dintre cele două verigi ale acestuia: pe de o parte, elevul, cu zestrea lui ereditară, 

cu capacitățile, aptitudinile și disponibilitățile lui, pe de altă parte, cadrul didactic, forța care 

provoacă, determină și dirijează schimbarea și dezvoltarea elevului.  

 

 

INOVAREA ȘI SCHIMBAREA ÎN INSTITUȚIILE ȘCOLARE 
          

        Prof. Dumitru Dumbrăvescu 

       Inspector școlar management educational 

ISJ Vâlcea 

 

 Conceptul de inovare defineşte sintetic introducerea noului. Acţiunile având acest scop fac 

parte din viaţa omului nu de ieri, de azi, găsirea şi introducerea noului reprezentând factorii 

principali care au determinat evoluţia omenirii de-a lungul întregii sale existenţe. Importanţa şi 

volumul acestor activităţi au crescut odată cu dezvoltarea societăţii. În special în ultimele decenii 

se constată o creştere fenomenală a interesului pentru inovare, ca modalitate de a obţine o creştere 

economică durabilă a organizaţiilor şi a societăţii. 

 În prezent, trăim într-o perioadă de tranziţie accelerată, marcată de transformări complexe 

şi profunde în toate domeniile de activitate. Amploarea inovării se reflectă în primul rând în 
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ritmurile mari ale dezvoltării de noi produse şi tehnologii, dar schimbările nu se referă doar la 

lucruri tangibile. În cadrul organizaţiilor, sunt tot mai numeroase acţiunile de inovare orientate 

spre metodele de management, organizarea şi configurarea afacerii, care contribuie la obţinerea de 

avantaje competitive durabile. Totodată, inovarea se manifestă în societate în general, 

materializându-se în noi strategii, concepte, idei şi organizaţii care se adresează nevoilor sociale – 

de la piaţa muncii şi condiţiile de lucru, până la educaţie, sănătate şi dezvoltarea comunitară. 

 În percepţia comună, inovarea este asociată cu progresul tehnic, care a fost de-a lungul 

vremii motorul dezvoltării societăţii. Apariţia automobilului, a telefonului, a calculatoarelor 

reprezintă doar câteva exemple de inovare tehnică cu un impact major asupra mediului economic 

şi civilizaţiei. Dar inovarea nu se limitează la crearea de produse şi tehnologii noi (inovare tehnică), 

ci are materializări multiple, atât în cadrul organizaţiilor cât şi în societate. În cadrul organizaţiilor, 

este tot mai mare ponderea acţiunilor de inovare orientate spre introducerea unor metode moderne 

în logistică, marketing, managementul resurselor umane şi alte domenii funcţionale, contribuind 

la obţinerea de avantaje competitive durabile. 

Motivaţii ale organizaţiei pentru a inova: 

• ameliorarea calităţii produselor educaţionale; 

• creşterea cotei de piaţă/ creşterea imaginii pozitive a şcolii; 

• cucerirea de noi pieţe/ atragerea populaţiei şcolare de calitate din alte zone ale localităţii; 

• lărgirea gamei de produse/ activităţi; 

• înlocuirea produselor învechite. 

Caracteristici ale inovaţiei în învăţământ: 

• inovaţia propune o ameliorare care poate fi măsurată (creşterea nivelului de educaţie al 

populaţiei, a ratei de participare şcolară, a rezultatelor, performanţelor educaţionale 

obţinute de elevi la diferite examene, teste naţionale sau/şi internaţionale etc.); 

• inovaţia trebuie să fie durabilă (descentralizarea învăţământului); 

• inovaţia trebuie să fie o acţiune deliberată, care să contribuie la reuşita şcolară a unui număr 

cât mai mare de indivizi (prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare, care reuşeşte să 

menţină în sistem şi populaţia şcolară expusă riscului abandonului şcolar, programe 

educaţionale de incluziune în sistemul de învăţământ a persoanelor cu dizabilităţi, a celor 

defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic şi familial, a adulţilor etc.). 
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 Procesul de schimbare în educaţie porneşte de la conştientizarea necesităţii schimbării şi 

continuă cu manifestarea dorinţei de schimbare, acumularea cunoştinţelor necesare, formarea 

noilor competenţe, stabilizarea sistemului şi dezvoltarea durabilă. Astfel, se modifică concepţia de 

conducere în învăţământ şi apar noi obiective manageriale. 

Reforma managerială la nivelul sistemului de învăţământ presupune trei obiective: 

1. democratizarea conducerii instituţiilor educaţionale; 

2. formarea managerială adecvată; 

3. acces şi reuşită şcolară. 

La nivelul instituţiilor educaţionale, aplicarea unui nou management urmăreşte: 

1. valorizarea individului, a capacităţilor sale printr-un demers didactic formativ; 

2. guvernarea şcolii cu „instrumente” manageriale adecvate noii filozofii: management bazat 

pe obiective, pe rezultate, pe competenţe; 

3. crearea unui climat stimulativ, pozitiv, bazat pe comunicare deschisă, transparenţă în actul 

decizional şi încurajarea iniţiativelor. 

La nivelul procesului managerial, abordarea inovatoare vizează: 

1. aplicarea stilurilor eficiente de conducere; 

2. asigurarea calităţii educaţiei; 

3. implicarea tuturor actorilor din educaţie, dar şi a comunităţii în conducere. 

După Béchard (2001), factorii declanşatori și factori inhibatori ai inovaţiei în învăţământ sunt: 

1. Factori care acţionează la nivelul mediului:  

-schimbare în general – reeditarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar într-o 

societate aflată în proces de transformare tehnologică şi pedagogică emergentă; 

-actorii schimbării – organizaţii profesionale, private, publice, civile etc., care urmăresc 

schimbarea conţinutului învăţământului; 

- strategiile schimbării – strategii legislative, de cooperare, colaborare, competiţie. 

2. Factori care acţionează la nivelul instituţiei: 

- percepţia actorilor schimbării are o dominantă negativă asupra resurselor financiare 

alocate învăţământului superior şi a necesităţii schimbării programelor de învăţământ; 

- formularea strategiilor – analiza puterii şi slăbiciunii instituţiilor de învăţământ în ceea ce 

priveşte identificarea soluţiilor, ocaziilor, pistelor de atingere a obiectivelor pe care şi le-

au propus; 
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- implementarea – transpunerea practică a soluţiilor, strategiilor identificate. 

3. Factorii care acţionează la nivel de departament:- 

- climatul de muncă – climat de colaborare între cadrele didactice sau de necolaborare; 

- rolul şefului de departament – şeful de departament poate iniţia, incita la colaborare, 

cooperare sau poate avea o atitudine indiferentă; 

- activităţile profesorilor – asumarea riscului, tehnici inovative de predare/ învăţare/ 

evaluare  

4. Factori care acţionează la nivel de clasă (profesori şi elevi/ studenţi) 

- atitudine favorabilă schimbării sau rezistenţă la schimbare, la nivelul colectivului 

didactic; 

-motivaţie şi satisfacţie în muncă sau dezinteres; 

- cultură organizaţională şcolară. 

Locuri în care se produce inovaţia în învăţământ 

Inovaţia acţionează în învăţământ la nivelul tuturor componentelor sale: structură şi organizare, 

conţinutul învăţământului, mediul educaţional. Evoluţia inovaţiei, rezultatele la care se ajunge 

depind şi de caracteristicile socioeconomice ale societăţii şi de particularităţile sistemului de 

învăţământ. 

• Inovaţia la nivel de structură şi organizare a învăţământului 

Analiza procesului de inovare în învăţământ este direct legată de structura şi organizarea acestuia: 

învăţământ centralizat sau învăţământ descentralizat. Descentralizarea învăţământului înseamnă, 

în linii generale, transferul total sau parţial al unor responsabilităţi (finanţare, recrutare, salarizare 

personal, curriculum etc.) de la nivel central la nivel local, sau chiar la nivel de instituţie de 

învăţământ. 

Primul efect asupra învăţământului, din perspectiva temei pe care o analizăm aici, este acela că, 

pentru a fi posibil un astfel de transfer, a fost necesară modificarea legislaţiei învăţământului, ceea 

ce în opinia unora reprezintă, în sine, un mod de inovare (Conger, 1984, idem 2003). 

De asemenea, se apreciază că procesul de inovare are mai multe şanse de reuşită într-un sistem 

descentralizat decât într-unul centralizat şi datorită faptului că descentralizarea permite, prin 

transferul de responsabilităţi, implicarea directă a unei diversităţi de actori în procesul educaţional 

(ONG, asociaţii ale părinţilor, reprezentanţi ai mediului economic etc.), schimbarea modului de 

lucru, participarea directă în procesul decizional etc. Pentru a fi posibilă inovaţia solicită un număr 
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mare şi divers de actori, pentru că procesul de inovare presupune achiziţionarea de noi cunoştinţe, 

noi puncte de vedere, perspective diferite asupra aceluiaşi aspect, negociere, conciliere etc. În 

procesul de inovare actorii „vor fi prezenţi, după caz, în definirea problemei sau situaţiei de 

ameliorat, în elaborarea noilor cunoştinţe sau noilor elemente, în identificarea de strategii proprii 

favorizării schimbării dorite” (Bouchard et al, 1997:3 idem 2003). În momentul în care indivizii 

trăiesc experienţe diferite faţă de cele cunoscute deja, când aceste experienţe sunt pozitive, spiritul 

de iniţiativă, creativitatea, gustul pentru reuşită se dezvoltă şi favorizează inovaţia, indiferent de 

domeniul de activitate. Organizarea învăţământului la distanţă, a învăţământului privat la toate 

nivelurile, desfăşurarea unor programe educaţionale specifice (adresate populaţiei defavorizate din 

punct de vedere socioeconomic, minorităţilor, persoanelor cu dizabilităţi etc.) au fost posibile 

odată cu descentralizarea sistemelor de învăţământ. 

• Inovaţia la nivel de conţinut al învăţământului 

Inovaţiile la nivelul conţinutului învăţământului urmează celor de la nivel de structură şi organizare 

a sistemului, pentru că, fie şi dacă ne referim doar la prelungirea duratei obligatorii de şcolarizare, 

constatăm că aceasta presupune o nouă ordonare, succesiune a cunoştinţelor, priceperilor, 

deprinderilor ce trebuie transmise şi formate la elevi. Inovaţia la nivelul conţinutului 

învăţământului este însă necesară şi din alte motive: pe de o parte, totalitatea cunoştinţelor, 

informaţiilor acumulate la nivelul societăţii este imposibil de cuprins şi transmis prin conţinutul 

învăţământului, oricât de mult s-ar prelungi perioada de şcolarizare, iar pe de altă parte, 

cunoştinţele, informaţiile au devenit nu doar foarte numeroase, ci chiar, în unele cazuri, perisabile, 

astfel că între momentul debutului şcolarizării şi finalizarea acesteia ceea ce şi-a însuşit individul 

poate să nu mai corespundă exigenţelor societăţii şi economiei. Susţinătorii inovării conţinutului 

învăţământului au propus o selecţie a cunoştinţelor, informaţiilor ce urmează a fi transmise 

elevilor, dar mai cu seamă formarea la aceştia a unor deprinderi, priceperi, abilităţi de a învăţa 

continuu, pe tot parcursul vieţii, pentru a evita mai ales excluderea de pe piaţa forţei de muncă. 

Descentralizarea sistemului de învăţământ a permis introducerea disciplinelor opţionale, a 

curricumului la decizia şcolii, demers prin care oferta educaţională este adaptată nu numai nevoilor 

individului, ci şi comunităţii. 

 Preocupările privind inovarea conţinutului învăţământului s-au manifestat încă din anii ’70, 

odată cu dezvoltarea accelerată a ştiinţei şi tehnologiei şi introducerea TIC în învăţământ. 

Cinematograful educativ, presa şcolară, învăţământul programat, învăţământul asistat de un 
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ordinator sunt doar câteva dintre aspectele pe care inovatorii sistemului de învăţământ le-au luat 

în consideraţie în schimbarea conţinutului învăţământului. Astăzi, influenţa internetului asupra 

conţinutului învăţământului reprezintă preocuparea majoră a oamenilor şcolii şi nu numai. Tinerii 

petrec din ce în ce mai mult timp în faţa calculatorului şi a televizorului decât în şcoală, iar acest 

lucru trebuie utilizat în favoarea educării populaţiei: organizarea unor cursuri/ ore prin intermediul 

televiziunii, internetului, utilizarea acestuia ca metodă didactică. Inovaţia în învăţământ poate 

acţiona şi ca mod de rezolvare a unor probleme la care sunt expuşi tinerii de azi: dezvoltarea ştiinţei 

şi tehnologiei are atât pentru individ cât şi pentru societate în ansamblu avantaje considerabile, 

însă şi riscuri majore, precum izolarea indivizilor, dezvoltarea unor relaţii de comunicare 

artificiale. Introducerea TIC în procesul de învăţare poate atenua parţial aceste probleme. Un alt 

element supus inovării îl reprezintă tipul de competenţe ce urmează a fi formate la indivizi într-o 

societate în care frontierele în faţa circulaţiei persoanelor, lucrătorilor nu mai există. Într-o 

societate bazată pe cunoaştere, sistemele de învăţământ au obligaţia de a-şi proteja cetăţenii, 

oferindu-le pregătirea şcolară şi profesională de care au nevoie. 

 Pentru ca inovaţiile la nivel de conţinut şi cele de la nivel de structură şi organizare a 

învăţământului să poată fi transpuse în practică şi să conducă la rezultate durabile este nevoie de 

susţinere din partea cadrelor didactice. Un aspect adesea subliniat în lucrările pe tema inovaţiei în 

învăţământ este acela că mai mult decât structura şi organizarea învăţământului sau conţinutul 

acestuia, ceea ce trebuie inovat sunt mentalităţile cadrelor didactice. 

• Inovaţii la nivelul mediului educaţional 

Mediul educaţional este format cu precădere din personalul didactic şi din elevi/ sudenţi şi este 

definit prin relaţiile care se stabilesc între cadrele didactice, între acestea şi elevi/ studenţi şi 

familiile lor etc. Pentru a ajunge la rezultate durabile, orice inovaţie are nevoie de un mediu 

educaţional favorabil, adică de relaţii de cooperare, colaborare, încredere şi ajutor reciproc între 

cei care formeazămediul educaţional. Într-un material în care abordează tema inovaţiei la 

nivelul învăţării limbilor moderne, Michel Boiron (1999: p. 2) afirmă că „inovaţia se construieşte 

pe o  aparentă contradicţie: ea pune în discuţie, deranjează, aduce schimbări, dar, în acelaşi timp, 

se înscrie în respectul şi voinţa instituţiei în care se produce”. Altfel spus, inovaţia este cea care 

aduce noutate, iar continuitatea este reprezentată de mediul, cultura organizaţională.  
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INOVAŢIE ŞI SCHIMBARE ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL 

 

Criza generală a sistemelor educaţionale 

Criza generală a sistemelor de învăţământ reprezintă cauza fundamentală a reformelor şcolare 

contemporane. Criza mondiala a educaţiei se referă la: 

 contradicţia dintre afluxul candidaţilor la studii şi penuria resurselor pedagogice de calitate; 

 contradicţia dintre costurile reale ridicate, pentru fiecare elev si student, investite la intrarea în 

sistem şi rezultatele aflate sub nivelul cheltuielilor, constatate la ieşirea din sistem; 

 contradicţia dintre rigiditatea structurilor interne ale sistemului de învaţământ şi dinamica 

necesitaţilor externe ale sistemului social global; 

 contradicţia dintre conservatorismul cadrelor didactice şi cerinţele de perfectionare continua a 

activităţilor proiectate şi realizate la nivelul sistemului şi al procesului de învaţământ. 

 Ieşirea din criza mondială solicită o politică educaţională coerentă de proiectare şi realizare 

a reformelor şcolare. O asemenea politică educaţională, lansată de UNESCO, presupune sesizarea 

notelor esenţiale ale "crizei educaţiei": 

 globalizarea (criza se manifestă la toate nivelurile sistemului de învăţamânt); 

 mondializarea (criza se manifestă în toate ţările: în cele dezvoltate, ca urmare a dezechilibrelor 

dintre zone, regiuni, institutii; în cele în curs de dezvoltare, ca urmare a resurselor insuficiente sau 

a adoptării mecanice a unor modele străine); 

 Raportul UNESCO, intitulat "A învăţa să fii", pleacă de la ideea că "educaţia, contrar 

tendinţelor de abordare parcelară, tributare modelului cultural al societaţii industrializate, trebuie 

să fie globală şi permanentă", urmare a trei fenomene noi: 

 educaţia "tinde să preceadă nivelul dezvoltarii economice"; 

 educaţia tinde "să pregatească oamenii pentru tipuri de societate care încă nu există"; 

 educaţia tinde "să respingă un mare număr de produse oferite de educaţia instituţionalizată". 

 Soluţia reformei respectă o nouă logică managerială care solicită permanentizarea inovaţiei 

în educaţie. Doar astfel pot fi rezolvate numeroasele probleme acumulate, ca urmare a discordanţei 

existente între expansiunea cantitativă a sistemelor educaţionale, bazată adesea pe risipa de resurse 

financiare, materiale, umane şi pe "un import nechibzuit de modele străine", şi eficienţa educaţiei 

la scară socială. 

Modelul de proiectare a reformei educaţiei (propus de UNESCO): 
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1. Constituirea grupului de iniţiativă a reformei; 

2. Lansarea comenzilor de cerecetare; 

3. Elaborarea proiectului de reformă pe baza unui document filozofico-pedagogic cu valoare 

naţională; 

4. Publicarea proiectului reformei; 

5. Dezbaterea proiectului reformei la nivelul comunităţii; 

6. Constituirea şcolilor-pilot în care vor fi aplicate şi evaluate noile programe şcolare; 

7. Lansarea activităţii de elaborare a noului plan-cadru, a noilor programe şi manuale şcolare; 

8. Formarea formatorilor; 

9. Informarea şi formarea continuă a personalului didactic; 

10. Introducerea transformărilor de management curricular;  

11. Evaluarea periodică a rezultatelor. 

 Inovaţia, spre deosebire de schimbare, care include modificări şi restructurări cu caracter 

spontan, presupune existenţa unei intenţionalităţi transformatoare, orientate cert spre producerea 

şi instaurarea la nivelul realităţii educaţionale a unor schimbări pozitive şi durabile. În funcţie de 

nivelul pe care-l vizează, inovaţia poate fi: 

 Macroeducaţională: constă într-un complex unitar de inovaţii, adoptate în condiţiile în care 

mutaţiile sociale, politice, economice şi culturale sunt atât de puternice încât sistemul de educaţie 

devine perimat; 

 Microeducaţională: noi planuri de învăţământ sau programe şcolare, noi tehnici de instruire sau 

mijloace de învăţământ. 

 Reforma sistemelor educaţionale contemporane se realizează, în principal, în două forme: 

 reforma de evoluţie, care se referă la schimbările graduale şi progresive, ca urmare a devenirii 

sistemului şi autoreglerii sale; 

 reforma de restructurare, care, pe lângă modernizarea conţinuturilor, mijloacelor şi strategiilor 

didactice, vizează schimbări structurale substanţiale la nivelul modului de organizare şi 

funcţionare a sistemului educativ. 

 Teoretic, sistemul educaţional poate beneficia, pentru optimizare de trei alternative 

strategice: 

 limitarea la reforma de evoluţie; 

 intercalarea periodică a reformei de evoluţie cu măsuri de restructurare; 
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 înlocuirea reformei de evoluţie cu reforme de restructurare. 

 Crizele sistemului educaţional care impun reforma de restructurare: 

 criza politicii educative (lipsa obiectivelor clare ale reformei); 

 criza de autocunoaştere (absenţa unei diagnoze complete şi clare a situaţiei prezente); 

 criza de cunoaştere ( lipsa competenţelor în domeniul managementului schimbării); 

 criza resurselor umane (criza sistemului de formare şi insuficienta motivare a personalului 

didactic); 

 criza conducerii (centralizarea excesivă a sistemelor de conducere); 

 criza financiară (insuficienţa resurselor financiare şi utilizarea defectuoasă a celor existente); 

 criza capacităţii de proiectare (incapacitatea de a realiza prognoze valide). 

 Se consideră că un singur tip de criză este suficient pentru a periclita reuşita reformei 

preconizate. 

Principiile reuşitei în reforma educaţională 

 Principiul coerenţei presupune asigurarea: 

 coerenţei teleologice (între scopuri şi mijloace); 

 coerenţei strategice (ordonarea logică şi cronologică a acţiunilor); 

 coerenţei intersectoriale (corelarea reformei educaţiei cu reforma economică şi socială); 

 coerenţei acţionale (asigurarea consensului între principalii actori ai reformei). 

 Principiul funcţionalităţii vizează evitarea sacrificiul generaţiilor actuale de elevi şi studenţi, 

conservarea echilibrului şi stării de funcţionare a sistemului educativ, proiectarea unor direcţii de 

reformă constante şi preluarea critică şi diferenţiată a elementelor pozitive din vechiul sistem 

educativ. 

 Principiul autoreglării vizează valorificarea resurselor proprii de dezvoltare şi inovare a 

sistemului educative şi asigurarea participării active la reformă a tuturor agenţilor schimbării. 
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RELAȚIA DINTRE ARTĂ ȘI LITERATURĂ 

 

                                                                                   Prof. Schiteanu Claudiu 

C. N. I. Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 

Arta – literatura, două cuvinte simple dacă sunt privite separat. Împreună însă formează un 

tot, un întreg completându-se. Educaţia muzicală şi artele plastice exprimă de multe ori starea 

afectivă, sufleteasca a omului, iar literatura completează această stare prin sensibilitatea cuvintelor. 

Între arte şi literatură exista o legătură ce nu are practic nevoie de demonstraţie. 

Cuvintele au culoare, cuvintele pictează. Culorile vorbesc, construiesc un univers sensibil, 

o gamă de senzații vizuale egală cu un alfabet care creează un limbaj. S-ar parea că picto- poezia 

ca disciplină artistică, ar avea o rațiune, îngemănând valorile înrudite a două forme de exprimare 

artistică. În pictură însă, dacă artistul înlocuieşte culoarea albastră a cerului, cu roşu, verdele 

lanului cu galbenul, verzuiul apei cu violetul etc, schimbările acestea sunt evidente numai pentru 

el. Pentru spectator ele nu apar ca schimbări, ci ca o viziune personală a artistului. În artele plastice 

se foloseşte metafora cu sens larg de „prezentare a ceva prin altceva”. În cadrul ei întâlnim totuşi 

unele diferenţieri purtând denumiri ca : personificare, simbol, alegorie etc. 

Pentru materializarea unei idei abstracte se recurge la personificare. „Primăvara” cu 

frumuseţea şi gingăşia ei, „Toamna” cu belşugul ei sunt personificate prin câte o femeie încărcată 

cu flori sau purtând roade ale pământului. 

Într-o scenă de luptă pe baricadele Parisului din 1830, pictorul E. Delacroix a introdus, 

central, în tabloul său un chip de femeie care trage după sine mulţimea răsculată. Ea reprezintă 

libertatea. Într-o mână ţine arma, iar în alta drapelul. Femeia din tablou personifică libertatea sau 

simbolizează libertatea.  Acelaşi lucru se poate spune despre statuile lui Michelangelo de pe 

mormântul familiei Medici de la San Lorenzo din Florenţa. Ele personifică, simbolizează 

,,Aurora”, „Amurgul”, „Ziua” şi „Noaptea”, ba se spune chiar că sunt o prezentare alegorică a 

scurgerii timpului. 

Dacă uneori personificarea poate fi considerată drept simbolizare, asta nu înseamnă 

identificare şi eliminare. 
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În tabloul alegoric „Deşteptarea României” de Gheorghe Tattarescu, România e 

simbolizată printr-o femeie. Ea este trezită din somn de un înger, mesager simbolic al destinului, 

care îi ridică de pe ochi vălul (alt simbol) care, ţinînd-o în întuneric, a împiedicat-o să vadă viitorul. 

Frumuseţile peisajului românesc şi chipul oamenilor de la ţară se regăsesc atât in opere 

literare, cât şi în picturi. Peisajele din pânzele lui Nicolae Grigorescu sunt feerice, vaporoase, pline 

de poezie şi îndemn la visare. Femeile sunt frumoase, suave, zvelte. Ciobanii, stăpâni peste plaiuri, 

sunt mândri şi maiestuoşi. 

Carele, ce se întorc de la muncă şi de la târg, înaintează alene trase de boi blajini. Oamenii 

au o demnitate sărbătorească ce ascunde suferinţele pe care le au. Grigorescu a trecut peste ele. N-

a văzut decât partea frumoasă,   pitorească spre care îl conduce firea sa optimistă/ce punea „ecran 

roz” de filtrare aspectelor sumbre ale vieţii. 

Când însă a fost nevoie, şi asta s-a întâmplat cu ocazia războiului de independenţă, 

Grigorescu a arătat ce forţă şi câtă vitejie stăteau ascunse în omul înfăţişat de el liniştit, fericit şi 

paşnic. 

Sufletul românesc s-a recunoscut în arta sa, artă pe care a îmbrăţişat-o cu entuziasm 

frenetic. Succesul ei a determinat până şi pe pictorii academişti să abordeze, cu mai multă frecvenţă 

subiectele   lansate de   Grigorescu. Ştefan Luchian a lărgit tematica grigoresciană introducând 

mahalalele   bucureştene, florărese, spălătorese, oameni necăjiţi. Pe ţăran l-a văzut copleşit de griji 

şi nevoi, gata să scape de ele prin izbucniri intempestive. În tabloul „La împărţitul porumbului”, 

grupul compact de bărbaţi, femei şi copii se îndreaptă salvator către locul de împărţeală al roadelor, 

prevestind parcă, cu doi ani înainte, răscoala din 1907 a poporului obijduit.  Ca tehnică, în locul 

unei transfigurări vaporoase şi poetice a naturii, el practică o pictură precizată ca volum, viguroasă 

ca pastă, de intensă putere  cromatică, a cărei frumuseţe cu rezonanţă populară stă legată de real, 

de natural. 

O modalitate de a verifica dacă elevii şi- au însuşit anumite opere literare este să le cerem 

sa ilustreze prin desen  conţinutul unei strofe sau al unei opere literare. În cadrul activitătilor din 

grădiniţă se foloseşte ca şi metodă uzuală povestirea după imagini, ajutând astfel copiii să 

reconstituie acţiunea unei poveşti pe baza imaginiilor prezentate. 

În desen, copiii de 6-7 ani caută să redea şi trăsăturile specifice ale personajelor pe care le 

reprezintă, stările lor afective. Astfel, vulpea din poveste apare cu un bot lung, ascuţit, cu o coadă 

puternică, stufoasă. Ursul este masiv, butucănos, ceea ce lasă să se întrevadă mişcările lui 
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greoaie.  Aceste posibilităţi creatoare, ca şi cele de redare plastică, continuă să se dezvolte şi mai 

mult la grupa mare. 

În cadrul activităţilor cu temă aleasă (să reprezinte imagini dintr-o poveste învăţată), 

preşcolarii mari nu se mai mulţumesc cu simpla reproducere a unor imagini sau teme pe care ei le-

au mai redat, ci, slujindu-se de aceste imagini sau conţinuturi literare, ei compun din proprie 

iniţiativă teme tot mai noi. 

Micile compoziţii realizate de ei au mai multă unitate, elementele temei se leagă strâns 

între ele şi se explică . Personajele sunt surprinse (cel puţin ca intenţie) în postura cerută de scena 

respectivă. 

Pentru ca activităţile de educaţie plastică să fie mai atractive, iar conţinuturile învăţării să 

fie asimilate de elevi într-un mod mai plăcut, am folosit un set de poezii. Tinând seama de 

ataşamentul elevilor pentru o forma simplă şi ritmată, poeziile scrise redau atât elementele de 

limbaj plastic, cât şi instrumentele de lucru utilizate de către elevi în activităţile plastice, tehnici 

de lucru, tipuri de culori si nonculori, amestecuri ale acestora. Astfel, memorând cu uşurinţă 

versurile  poeziilor, elevii îşi însuşesc conţinuturile propuse. 

În timpul orelor de educaţie plastică, elevii pot recita sau cânta poeziile preferate, pe 

melodii vesele, având mai mult spor pentru pictură, iar ora devenind mai atractivă. Pentru o 

aplicativitate optimă, am structurat aceste poezii pe baza obiectivelor cadru ale educatiei plastice, 

abordând de această dată primul obiectiv de acest fel din  programa şcolară pentru învăţământul 

primar, şi anume: cunoaşterea  şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru si a unor tehnici 

specifice artelor plastice. 
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INVESTIGAREA ATITUDINILOR ŞI A VALORILOR 
 

Profesor Sima Carmen-Maria 

                                                                                 Şcoala Gimnazială Nr. 5, Râmnicu-Vâlcea 

 

Identificarea problemei demne de cercetat şi stabilirea domeniului în care se încadrează: 

În perioada septembrie 2017- februarie 2018, am desfăşurat un demers de cercetare constatativ-

ameliorativă, axat pe: sistemul de valori la care se raportează tânăra generaţie; atitudinea tinerilor 

faţă de valorile promovate de şcoală. 

Stabilirea obiectivelor cercetării: 

Am urmărit: utilizarea unor metode şi tehnici adecvate de determinare obiectivă a nivelului de 

pregătire a elevilor, adecvarea sau elaborarea altora noi; determinarea sistemului de valori la care 

se raportează elevii implicaţi în cercetare; înregistrarea, monitorizarea şi compararea rezultatelor 

obţinute de elevii clasei experimentale şi de control în diferite etape ale cercetării (la testul iniţial, 

la testul final, la retest); analiza relaţiei dintre rezultatele şcolare şi învăţarea prin cooperare prin 

interpretarea calitativă şi cantitativă a rezultatelor elevilor la testele administrate, analizarea 

climatului educaţional, a climatului interpersonal, a comunicării interpersonale, a factorilor care 

stimulează sau frânează învăţarea prin cooperare; cuantificarea gradului de implicare a binomului 

educaţional elev-profesor în derularea activităţilor didactice. 

Formularea ipotezelor cercetării: Vom urmări dacă, prin folosirea lucrului în perechi şi grupe mici, 

temporar constituite pentru rezolvarea unor sarcini de lucru apropiate ca structură, conţinut şi 

aspect de viaţă reală, în cadrul unei activităţi extracurriculare, elevii îşi însuşesc ideea de valoare 

şi manifestă respect faţă de autoritatea morală a personalităţii evocate şi faţă de valoarea estetică a 

operei sale. 
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Metodica cercetării: Locul de desfăşurare a cercetării: şcoala şi biblioteca;// Perioada de cercetare: 

12 septembrie 2017 - 15 februarie 2018;// Disciplina de studiu implicată: limba şi literatura 

română;//Eşantionul de elevi: În vederea realizării obiectivelor şi a verificării ipotezei formulate, 

în cercetare au fost cuprinşi elevii clasei a VIII-a B, de la Şcoala Gimnazială Nr.5, Râmnicu-

Vâlcea, al cărei colectiv este format din 24 de elevi (8 fete şi 16 băieţi), niciunul cu cerinţe 

educative speciale, cu un nivel de pregătire omogen din punctul de vedere al posibilităţilor 

intelectuale. Aşadar, sunt elevi în perioada preadolescenţei şi a adolescenţei, interval de timp în 

care domină interesele ludico-afective, apar valorile politice (sau de organizare), se dezvoltă 

interesele socio-abstracte şi intelectuale, se centrează în jurul valorilor culturale (sau de 

înţelegere).//Se aplică: metoda observaţiei, metoda interviului, metoda analizei portofoliilor/a 

produselor activităţii subiecţilor educaţiei… 

Etapele implicate 

I. Determinarea sistemului de valori la care se raportează elevii implicaţi în cercetare. Elevii 

sunt solicitaţi să dea câte un răspuns pentru întrebările cuprinse în chestionar: Ce înseamnă pentru 

tine valoarea?//Menţionează trei lucruri pe care le consideri cele mai importante în viaţă.// 

Numeşte o personalitate din lumea contemporană care constituie, pentru tine, un model demn de 

urmat. Urmează comentarea, în clasă, a răspunsurilor date de elevi, după care li se explică acestora 

semnificaţia pe care oamenii de ştiinţă o dau termenului „valoare”. Valoarea a fost definită ca 

relaţie socială în care se exprimă preţuirea acordată unor obiecte sau fapte (naturale, sociale, 

psihologice) în virtutea unei corespondenţe a însuşirilor lor cu trebuinţele sociale ale unei 

comunităţi umane şi cu idealurile acesteia. Se atribuie denumirea de valoare chiar lucrurilor, 

ideilor sau acţiunilor cărora anumite comunităţi umane le acordă preţuire şi către care aspiră. 

Valoarea reprezintă întruchiparea unor scopuri, proiecte, dorinţe, intenţii, adică obiectivarea 

esenţei umane în produse ale activităţii creatoare specifice pentru fiecare tip de atitudine umană 

(etică, estetică, teoretică, politică). Totodată, valoarea implică un raport între „ceva” demn de 

preţuit, şi „cineva” în măsură să acorde preţuire, un raport între obiectul valorizat şi subiectul 

valorizator (subiectul axiologic). 

Analiza răspunsurilor date de elevi 

      La prima întrebare au fost interesante definiţiile metaforice asociate de elevi ideii de valoare: 

ceva special; ceva indescriptibil; viaţa însăşi; bogăţia spirituală; empatia; un lucru la care ţinem 

mult; sentimentele trăite zi de zi; încrederea în sine şi mulţumirea de sine; calităţile umane; banii 
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munciţi… Răspunsurile solicitate de a doua cerinţă nu s-au referit la lucruri prpriu-zise decât în 

mică măsură: apă, hrană (o elevă), locuinţă (doi elevi), calculatorul (un elev), telefonul (un elev), 

banii (cinci elevi). Majoritatea elevilor consideră valori relaţiile interumane, calităţile umane, 

cunoaşterea în sine, sentimentele pozitive: familia (nouă elevi), prietenia (nouă elevi), serviciul 

(doi elevi), învăţătura (patru elevi), iubirea (patru elevi), bunătatea (o elevă), bunele maniere (o 

elevă), acceptarea şi mulţumirea de sine (doi elevi) perseverenţa în atingerea idealului (o elevă), 

sănătatea (trei elevi), onestitatea (o elevă). În ceea ce priveşte modelele, printre numele de sportivi 

şi cântăreţi s-au strecurat şi Ana Blandiana (două eleve), Mircea Cărtărescu (un elev), Mircea 

Dinescu (un elev). Se observă însă că din răspunsurile elevilor lipsesc cu desăvârşire valorile 

estetice. Având în vedere că unul dintre obiectivele disciplinei pe care o predăm este formarea 

gustului estetic şi a capacităţii de a recepta valorile artistice, acest fapt ne direcţionează atenţia spre 

modul în care vom introduce esteticul în sistemul lor de valori. 

II. Urmează, în consecinţă, o discuţie cu elevii clasei pe această temă. Li se vor solicita 

răspunsuri la următoarele întrebări: Literatura, ca artă a cuvântului, poate fi considerată o 

valoare?// Care dintre scriitorii români reperezintă, pentru voi, o valoare autentică? Motivaţi-vă 

răspunsul. În urma discuţiei, majoritatea elevilor (16 elevi) au răspuns că Mihai Eminescu este un 

scriitor de valoare. 

III. Următoarea etapă a activităţii constă în aprofundarea unor aspecte din viaţa şi activitatea 

scriitorului preferat de majoritatea elevilor. În acest scop, li se propune elevilor o activitate 

extracurriculară având ca temă evocarea personalităţii lui Mihai Eminescu, desfăşurarea ei fiind 

fixată la sfârşitul semestrului I. Profesorul le solicită să formeze grupe de câte şase elevi (4∙6 

=24).Elevii din primele două grupe vor studia etapele vieţii poetului, consultând, la recomandarea 

profesorului, studiile a trei critici literari care şi-au desfăşurat activitatea în perioade diferite: Titu 

Maiorescu, contemporanul poetului, George Călinescu, ce studiază viaţa şi opera lui Eminescu din 

altă perspectivă, la o distanţă de aproape un secol, şi Eugen Negrici, contemporanul nostru. Elevii 

din grupa a treia şi a patra se vor concentra asupra creaţiei poetice şi asupra prozei fantastice a 

scriitorului, urmând să organizeze şi un recital de muzică şi poezie pe versurile eminesciene. 

IV În urma desfăşurării activităţii, pentru evaluarea rezultatelor, elevii vor da răspunsuri pentru 

întrebările: Care este creaţia eminesciană pe care o simţi mai aproape de sufletul tău?// Consideri 

că opera literară selectată îşi poate modela sufletul şi comportamentul?Astfel, întrebările adresate 

elevilor în diferitele etape ale activităţii de cercetare se pot concentra în următorul chestionar: Ce 
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înseamnă pentru tine valoarea?//Menţionează trei lucruri pe care le consideri cele mai importante 

în viaţă.//Numeşte o personalitate din lumea contemporană care constituie, pentru tine, un model 

demn de urmat.//Literatura, ca artă a cuvântului, poate fi considerată o valoare?//Care dintre 

scriitorii români reprezintă, pentru tine, o valoare autentică? Motivează-ţi răspunsul.  
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E-LEARNING-O ALTERNATIVĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ACTUAL 
 

Prof. Stanca Mariana Lelia 

C.N.I. “Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Internetul devine, pe zi ce trece, arbitrul accesului la educaţie şi cultură, iar forma cea mai 

potrivită de a veni în întâmpinarea nevoilor de cunoaştere şi formare continuă, este eLearning. 

„E-learning înglobează metode şi tehnici tradiţionale sau moderne şi folosind tehnologii 

IT&C (procesare multimedia şi comunicare) conduce subiectul care îl utilizează, la obţinerea unei 

experienţe în înţelegerea şi stăpânirea de cunoştinţe şi îndemânări într-un domeniu al 

cunoaşterii.” (Conf. Dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti). 

 „eLearning se referă la utilizarea noilor tehnologii multimedia şi a Internetului pentru 

îmbunătăţirea calităţii învăţării, prin facilitarea accesului la resurse, la servicii şi la colaborare.”  

(The eLearning Action Plan: Designing tomorrow’s education, 2001). 

 „E-learning acoperă un set larg de aplicaţii şi procese care includ învăţarea cu ajutorul 

calculatorului, învăţarea bazată pe Web, clasele virtuale şi colaborarea digitală.” (Petrone Mario 

– Neothemi – Campabasso – 9 March 2004). 

E-learning înglobează totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizează semnificativ 

mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicării. E-learning interferează cu instruire asistată, 

mediată de calculator, online learning, digital education, e-education, instruire prin multimedia. 
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E-learning reprezintă învăţarea şi instruirea care poate fi pregătită, distribuită sau 

gestionată prin folosirea unei varietăţi de metode şi tehnici tradiţionale şi prin folosirea 

tehnologiilor digitale. 

În esenţă, e-learning oferă accesul comod şi eficient la informaţiile şi cunoştinţele cele mai 

noi, metode noi şi eficiente de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, instruire şi formare 

permanentă. În acest sens, e-learning este şi o alternativă la educaţia permanentă în societatea 

informatizată de azi sau de mâine.  

În multe publicaţii eLearning este sinonim cu învăţământ online, cursuri online, Web- 

Based Learning; este un tip de învăţare care nu presupune o interacţiune, comunicare permanentă 

cu un instructor şi cu alţi studenţi/participanţi pe parcursul învăţării. 

eLearning, ca şi convergenţa dintre învăţare şi Internet, s-ar putea defini astfel: 

• procesul de învăţare se realizează într-o clasă virtuală;  

• materialul educaţional este accesibil pe Internet; include text, imagini, trimiteri la alte 

resurse online, prezentări audio, video;  

• clasa virtuală beneficiază de orientarea unui instructor ( facilitator, moderator ) care 

planifică activitatea grupului de participanţi, supune dezbaterii acestora aspecte ale cursului 

în conferinţe asincrone ( forumuri de discuţii ) sau sincrone ( Chat ), furnizează resurse 

auxiliare, comentează temele, indicând fiecăruia subiectele asupra cărora trebuie să mai 

insiste;  

• învăţarea devine un proces social; prin interacţiune şi colaborare, grupul de participanţi şi 

instructorul, formează pe parcursul cursului, de multe ori şi după terminarea cursului, o 

comunitate de învăţare - rol important îl au şi aşa-zisele conferinţe de socializare;  

• materialul cursului are o componentă statică, cea pregătita de facilitator împreună cu o 

echipă specializată în design instrucţional şi una dinamică, rezultată din interacţiunea 

participanţilor, din sugestiile, clarificările, comentariile, resursele aduse de aceştia;  

• cele mai multe medii de eLearning permit monitorizarea activităţii participanţilor, iar unele 

şi simulări, lucrul pe subgrupuri, interacţiunea audio, video.  

Particularităţile specifice tehnologiilor de e-learning aduc noi dimensiuni în educaţie şi pot 

fi complementare sau alternative faţă de metodele tradiţionale din domeniul educaţiei.  
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Procesul de predare-învăţare-examinare capătă noi dimensiuni şi caracteristici prin 

utilizarea tehnologiilor e-learning. Sistemul de învăţământ din ţara noastră este în mod direct şi 

determinant implicat în fundamentarea şi construirea societăţii informaţionale.  

Software Educaţional sau didactic reprezintă orice produs software în orice format ce 

poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, 

un curs, etc. O gamă largă de produse electronice sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de 

educaţie: hărţi, dicţionare, enciclopedii, filme didactice, prezentări în diverse formate, cărţi (e-

books), teste, tutoriale, simulări, software de exersare, jocuri didactice etc. Computerul şi 

materialele electronice sunt utilizate ca suport în predare, învăţare, evaluare sau ca mijloc de 

comunicare. 

Uneori, instrumente utilizate în e-learning pot fi unice faţă de instrumentele tradiţionale din 

educaţie. Unele reprezentări pot fi reproduse sau simulate doar prin intermediul calculatorului care 

oferă metode şi tehnici privind grafica, animaţia, sunetul. De exemplu, reprezentările 3-

dimensionale sau evoluţia unor fenomene fizice, chimice, biologice, etc. care se desfăşoară 

dinamic, nu pot fi reprezentate sau studiate decât folosind calculatorul.  

Tehnologiile de e-learning ce sunt răspândite azi sunt rezultatul evoluţiei, atât a metodelor 

pedagogice şi psihologice din educaţie, cât şi a tehnologiilor IT&C (tehnologii Web, tehnologii 

multimedia, tehnologii de comunicaţie). Astfel, utilizarea sistemului Internet, a programelor de 

elaborare a produselor Web, a înregistrărilor audio/video, a stocării informaţiilor pe CD-uri, a 

implementării rezultatelor din domeniul graficii pe calculator, au facut posibilă elaborarea de 

cursuri online, de software educaţional pentru diverse discipline, de biblioteci şi campusurilor 

virtuale.  

Avantaje E-LEARNING 

❖ Reducerea costurilor de instruire – se pot face economii importante, dacă angajaţii din 

acelaşi domeniu de activitate sunt instruiţi la locul de muncă, prin mijloace virtuale, fără 

a recurge la organizarea de cursuri în locuri special amenajate; 

❖ Creşterea productivităţii şi a performanţelor – Studii realizate de IBM şi GE Capital 

arată că participanţii la cursuri virtuale bine proiectate învaţă de cel puţin 5 ori mai 

repede decât recurgând la mijloacele tradiţionale de învăţare. 

❖ Recrutarea personalului interesat de performanţă – Oportunitatea pentru dezvoltare 

profesională reprezintă o bună motivare a personalului. 
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❖ Avansarea pe piaţă – Mijloacele e-lerning permit o mai bună comunicarea a ofertelor 

către clienţi sau consumatori, punctele forte ale unui brand nou creat pot fi transmise 

către client prin mijloace eficiente şi rapide. 

❖ Inovarea cunoaşte noi orizonturi – Tehnologia revoluţionează învăţarea şi învăţarea 

revoluţinează tehnologia. 

❖ O mai bună colaborare şi interactivitate între studenţi. 

❖ Accesul la informaţie se face la momentul oportun. 

❖ Învăţarea virtuală se poate desfăşura oriunde, oricând şi de către oricine. 

❖ Inovarea determină identificarea de noi oportunităţi, înaintea competitorilor. 

Sisteme de e-Learning din România 

 Sistemul educaţional românesc are nevoie de sisteme informatice moderne, bazate pe 

standarde europene, care să poată fi folosite de către toţi participanţii la actul educaţional 

academic: studenţi, profesor, preparatori, personalul administrativ şi managerii instituţiei. 

 Construirea unei societăţi informaţionale nu se poate realiza fără cercetare şi proiecte de 

investiţii, atât în doemniul IT&C, cât şi în domeniul educaţiei. Nici o tehnologie, nici o teorie, nici 

o abordare nu va elimina sau neglija relaţia profesor-elev / student. Toate instrumentele trebuie să 

fie la îndemâna studentului cât şi a profesorului. Unele instrumente sunt unice faţă de instrumentele 

tradiţionale din educaţie, unele reprezentări fiind reproduse sau simulate numai prin intermediul 

calculatorului, prin metode de grafică, sunet, animaţie. De exemplu reprezentările 3-D care 

prezintă evoluţia unor fenomene fizice, chimice sau biologice nu pot fi studiate decât folosind 

calculatorul. 

 Liceele şi universităţile reprezintă instituţii de educaţie superioară care pot beneficia din 

plin de avantajul conceptului e-learning, prin: 

✓ Învăţare asincronă (lasă studenţii să decidă singuri ritmul de învăţare); 

✓ Învăţare axată pe student (permite studentului un control mai mare al programei de 

învăţare); 

✓ Integrare multimedia (punând tehnologia în slijba noilor generaţii); 

✓ Examene online (teste şi examene care maximizează eficienţa învăţării şi resurselor 

folosite); 

✓ Biblioteci online (concentrează în mod relevant ştiinţa într-un singur loc prin legături la 

resurse globale pe Internet). 
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Pe lângă universităţi, conceptul de e-learning a fost preluat şi de o mulţime de  

companii şi firme: 

✓ Funcţionând într-un mediu competitiv, încearcă să aducă un avantaj faţă de competiţie; 

✓ Reducând bugetul alocat pregătirii angajaţilor (economisind costuri de deplasare) în timp 

ce creşte eficienţa cursurilor prin predarea lor fiecărui angajat în parte; 

✓ Asigură o educaţie uniformă (aceeaşi programă, acelaşi profesor, în acelaşi timp, fără 

deplasare). 
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1. Introducere 

 

Sistemele adaptive şi inteligente pentru învățământul bazat pe  Web (Adaptive and 

intelligent Web-based educational systems - AIWBES) oferă o alternativă la abordarea tradiţională 

“just-put-it-on-the-Web”, de simplă plasare pe web a conţinuturilor cursurilor. 

AIWBES încearcă să fie mai adaptive  prin construirea unui model al elevului, model ce 

conţine scopurile, preferinţele şi nivelul de cunoaştere ale fiecărui elev, şi utilizând acest model în 

întreaga interacţiune cu elevul pentru a se adapta la nevoile sale reale. 

De asemenea, ele reuşesc să fie inteligente prin încorporarea şi realizarea unor activităţi ce 

în mod tradiţional sunt executate de un profesor uman - cum ar fi antrenarea şi motivarea  elevilor 

sau diagnosticarea problemelor de învăţare apărute. 
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 Primele sisteme adaptive şi inteligente pentru învăţământul bazat pe  Web au fost realizate 

începând cu anii 1995-1996 (Brusilovsky, Schwarz, & Weber, 1996; Brusilovsky, Schwarz, & 

Weber, 1996; De Bra, 1996; Nakabayashi, et al., 1995; Okazaki, Watanabe, & Kondo, 1996). De 

atunci multe AIWBES  interesante au fost elaborate şi raportate în literatura de specialitate. 

Interesul  pentru  învăţământul la distanţă a impulsionat eforturile de cercetare a acestor 

sisteme. Comunitatea cercetătorilor  a fost sprijinită prin organizarea atelierelor de lucru care au 

reunit numeroşi cercetători care lucrează la AIWBES, facilitând dezbaterile şi promovând ideile 

valoroase obţinute în cadrul acestor ateliere. 

2. Tehnologii adaptive şi inteligente pentru învăţământul bazat pe web 

Sistemele adaptive încearcă să fie diferite pentru diferiţi elevi şi diferite grupuri de  elevi 

luând în considerare informaţiile acumulate în modelele individuale sau de grup.  

Sistemele inteligente folosesc tehnici din domeniul inteligenţei artificiale  (Artificial 

Intelligence - AI) pentru a oferi sprijin larg şi susţinut utilizatorilor AIWBES. 

În timp ce majoritatea sistemelor pot fi clasificate atât ca inteligente şi adaptive, un număr 

semnificativ de sisteme educaţionale bazate pe web se încadrează doar în una din aceste categorii 

(figura 1). De exemplu, multe sisteme inteligente de diagnostic, incluzând Tutor (Heift, & 

Nicholson, 2001) şi SQL-Tutor (Mitrovic, 2003) sunt non-adaptive,  adică vor oferi acelaşi 

diagnostic ca răspuns la aceeaşi soluţie a unei probleme, indiferent de experienţa anterioară  a 

elevului în utilizarea sistemului. 

Dintr-o altă parte, un număr de sisteme adaptive de filtrare a informaţiilor, cum ar fi AHA 

(De Bra, & Calvi, 1998), sau WebCOBALT (Mitsuhara, Ochi, Kanenishi, & Yano, 2002), folosesc 

tehnici foarte eficiente, dar relativ simple, departe de a fi considerate “inteligente”. 

Motivul pentru care cercetările trebuie să se concentreze atât pe sistemele  inteligente, cât 

şi pe cele adaptive este că  intersecţia dintre aceste sisteme este încă mare, frontierele dintre ele nu 

sunt clare, şi ambele grupuri sunt, desigur, de interes pentru inteligenţa artificială în educaţie. 

 

Fig. 1. Relaţia dintre sistemele educaţionale inteligente şi adaptive 
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AIWBES existente sunt foarte diverse. Ele oferă diferite tipuri de suport atât pentru elevi, 

studenţi cât şi cadrelor didactice implicate în procesul de educaţie bazat pe Web.  

Pentru a înţelege această varietate de sisteme şi idei, este necesară cunoaşterea tehnologiilor 

adaptive şi inteligente.  

Prin  tehnologii adaptive şi inteligente ne referim  la diferitele modalităţi de a adăuga  

funcţionalitate adaptivă şi inteligentă sistemelor educaţionale. Tehnologia poate fi mai departe 

descompusă mai fin  în tehnici şi metode, care corespund diferitelor variaţii ale acestei 

funcţionalităţi şi modurilor variate de implementare. 

În literatura de specialitate s-au identificat cinci tehnologii importante utilizate în 

AIWBES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Tehnologii AIWBES clasice şi originile lor 

Figura 3 prezintă cele cinci grupuri de tehnologii AIWBES moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Cinci grupuri de tehnologii AIWBES moderne 
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Cele cinci tehnologii clasice pot fi clasificate în două categorii: tehnologii hypermedia 

adaptive - Adaptive Hypermedia technologies şi tehnologii de instruire inteligente - Intelligent 

Tutoring technologies.  

Tehnologiile de instruire inteligentă importante sunt: secvenţierea curriculum-ului, 

analiza inteligentă a soluţiei şi suportul pentru rezolvarea problemelor. 

Toate aceste tehnologii au fost bine explorate în domeniul sistemelor de instruire 

inteligentă (Intelligent Tutoring Systems – ITS). 

Scopul tehnologiei de secvenţiere a curriculum-ului este de a oferi studenţilor cea mai 

potrivită secvenţă de topic-uri şi sarcini de învăţare (exemple, întrebări, probleme) planificate 

individual. Ea sprijină elevul să găsească calea optimă de parcurgere a materialului studiat. În 

contextul educaţiei bazate pe Web (WBE), secvenţierea curriculum-ului devine foarte importantă, 

datorită capacităţii sale de a ghida studentul prin hiperspaţiul informaţiilor disponibile. 

Secvenţierea curriculum-ului a fost una dintre primele tehnologii implementate în sistemele 

AIWBES : ELM-ART (Brusilovsky, et al., 1996a) and CALAT (Nakabayashi, Maruyama, , 

Fukuhara, & Nakamura, 1996).  

Exemple de metode de implementare a tehnicii de secvenţiere a curriculum-ului utilizate 

în sistemele AIWBES : folosirea unor link-uri recomandate sau a unor butoane Next adaptive( 

ERM-ART),  sugerarea unei căi de învăţare (learning path) , în sistemul KBS-Hyperbook. 

Analiza inteligentă a soluţiilor tratează soluţiile date de elevi la problemele propuse 

acestora, ce pot varia de la o simplă întrebare la o problemă de programare complexă. Spre 

deosebire de verificatoarele non-inteligente ce pot spune dacă o soluţie este corectă sau nu, 

analizatoarele inteligente pot indica ce anume este greşit sau incomplet, şi ce cunoştinţe lipsă sau 

incorecte sunt responsabile de eroare. Analizatoarele inteligente pot asigura un feedback al erorii 

întâlnite şi permit actualizarea modelului elevului. 

Datorită interactivităţii scăzute şi  potrivirii naturale cu interfaţa de expediere a 

formularelor, această tehnologie a fost implementată începând cu primele sisteme AIWBES.  

Scopul suportului interactiv de rezolvare a problemelor este de a oferi elevilor asistenţă 

inteligentă la fiecare pas de rezolvare a problemei, ca de exemplu prin oferirea unui simplu indiciu 

sau prin executarea pasului curent al problemei de către sistem. Această tehnologie nu este atât de 

populară în AIWBES pe cât este în sistemele de predare inteligentă standalone, datorită 

problemelor de implementare întâlnite. 
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Aşa cum a fost demonstrat de sistemele pionierat cu implementare server-side pură, cum 

ar fi PAT-Online (Ritter, 1997), nu se pot urmări în mod activ acţiunile elevului, ci se poate furniza 

ajutor numai la cererea acestuia.  

Implementări client-side, cum ar fi ADIS (Warendorf, & Tan, 1997) au o limită de 

complexitate. Funcţionalitatea corectă şi nivelul de complexitate în a pune în aplicare suportul 

interactiv pentru rezolvarea problemei necesită suport client-server, exemplu sistemul AlgeBrain 

(Alpert, Singley, & Fairweather, 1999), dar aceste sisteme sunt mai greu de dezvoltat. 

Prezentarea adaptivă şi suportul adaptiv de navigare sunt două tehnologii importante de 

explorat de sistemele hypertext şi hypermedia.  

Scopul tehnologiei de prezentare adaptivă este să adapteze conţinutul prezentat în fiecare 

nod hypermedia (pagină) la obiectivele şi scopurile elevilor, cunoştinţele  şi celorlalte informaţii 

memorate în modelul elevului. Într-un sistem  cu prezentare adaptivă, paginile nu sunt statice, ci 

sunt generate şi asamblate adaptiv pentru fiecare utilizator. ActiveMath (Melis, et al., ActiveMath 

(Melis, et al.,2001) dispune de unul dintre cele mai avansate tehnologii de prezentare adaptivă. În 

plus, ELM-ART (Weber, et al., 2001) demonstrează o formă specială de prezentare adaptivă - 

notificări adaptive privind starea educaţională  a paginii curente. 

Scopul tehnologiei de suport adaptiv de navigare  este de a ajuta elevul în orientarea şi 

navigarea în hiperspaţiu prin schimbarea conţinutului şi a formei de prezentare a  link-urilor 

vizibile. 

De exemplu, un  sistem hypermedia poate sorta adaptiv, adnota  sau ascunde parţial  link-

uri ale paginii curente a face mai uşoară alegerea locului unde vom naviga mai apoi. 

Are  acelaşi obiectiv cu secvenţierea curriculum-ului: ajută elevii să găsească o cale optimă 

prin materialul de învăţare. În acelaşi timp, sistemul de navigare adaptivă este mai puţin restrictiv 

şi mult mai cooperant decât secvenţierea tradiţională: el ghidează elevii, lăsându-le însă lor 

libertatea  să aleagă următoarea secvenţă ce va fi învăţată sau următoarea problemă ce va fi 

rezolvată. 

În contextul WWW unde hipermedia este o paradigmă organizaţională de bază, suportul 

adaptiv de navigare devine atât natural, cât şi eficient.  El reprezintă una dintre primele trei  

tehnologii explorate în sistemele AIWBES şi printre cele mai populare. 

 Filtrarea adaptivă a informaţiilor este o tehnologie clasică din domeniul regăsirii 

informaţiilor. Scopul său este de a găsi câteva elemente care sunt relevante pentru interesele 
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utilizatorilor într-un mare grup de documente existente. Pe Web această tehnologie a fost folosită 

atât în operaţiile de căutare şi navigare. Ea a fost aplicată pentru a adapta rezultatele de căutare 

Web folosind filtrarea şi ordonarea şi pentru a genera link-uri ce recomandă documentele cele mai 

relevante pentru utilizator. 

Învăţarea colaborativă inteligentă este un grup interesant de tehnologii dezvoltate la 

intersecţia a două domenii iniţial destul de îndepărtate unele de altele: învăţare colaborativă cu 

ajutorul calculatorului - Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) şi ITS - Intelligent 

Tutoring Systems. 

Recentele eforturi  de a utiliza tehnicile inteligenţei artificiale pentru a susţine învăţarea 

colaborativă au dus la un nivel tot mai mare de interacţiune între aceste  domenii. 

În timp ce munca de pionierat în domeniul învăţării colaborative inteligente a fost efectuat 

în perioada pre – Web,  Web-ul  şi WBE sunt cele care au oferit atât o platformă cât şi o cerere în 

creştere pentru acest tip de tehnologie. 

În WBE nevoia de susţinere a colaborării este critică deoarece elevii rar se reunesc în 

persoană. Tehnologiile inteligente pot  extinde dramatic puterea  instrumentelor simple de 

colaborare, cum ar fi grupurile de discuţii specializate şi mesele rotunde  partajate furnizate de 

sistemele de management al cursurilor. 

În prezent, sunt identificate  cel puţin trei tehnologii distincte în  cadrul grupului de învăţare 

colaborativă inteligentă: formarea adaptivă a grupului şi sprijinul reciproc, suportul adaptiv de 

colaborare şi studenţii virtuali. 

Tehnologiile pentru formarea adaptivă a grupului şi sprijinul reciproc încearcă să 

folosească informaţiile despre colaboratorii apropiaţi pentru a forma un grup potrivit rezolvării 

diferitelor tipuri de sarcini de colaborare. 

Tehnologiile pentru suport adaptiv de colaborare oferă un suport interactiv procesului de 

colaborare. Utilizarea unor cunoştinţe despre modele de colaborare de succes (furnizate de către 

autorii de sistem sau culese din monitorizarea comunicărilor) pot fi folosite pentru susţinerea 

colaborării. 

În contrast, tehnologia studenţilor virtuali este mai veche. În loc să se sprijine învăţarea 

sau colaborarea de către cineva superior elevilor (de ex. un profesor), această tehnologie încearcă 

să introducă diferiţi colegi virtuali în mediul de învăţare: un companion, un “încurcă-lume”, etc. 
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În mediile de educaţie bazate pe web, în care studenţii comunică în principal prin canale 

de bandă redusă (email, chat, forum), un student virtual devine o entitate atractivă pentru a 

implementa variate strategii de suport. 

Monitorizarea inteligentă a clasei este o altă tehnologie AIWBES motivată de dezvoltarea 

WBE. În contextul WBE un profesor nu poate sesiza pe feţele elevilor semnele neînţelegerilor şi 

confuziilor. Această lipsă a feedback-ului face imposibilă identificarea elevilor ce întâmpină 

dificultăţi, a celor ce necesită atenţie suplimentară, a elevilor talentaţi ce au nevoie de noi 

provocări. De asemenea nu evidenţiază părţile materialului de învăţare ce sunt uşoare, greoaie sau 

confuze pentru elevi. Sistemele WBE pot capta orice activitate a elevului, însă este aproape  

imposibil pentru un profesor să obţină o concluzie din volumul imens  de date colectate. 

Sistemele de monitorizare inteligentă a clasei utilizează tehnici împrumutate din inteligenţa 

artificială pentru a ajuta profesorul în această situaţie. Sistemul  HyperClassroom (Oda, et al.,1998) 

utiliza tehnologia fuzzy pentru a identifica elevii “blocaţi”. Alte tehnici utilizate cu succes în 

monitorizarea clasei sunt data mining şi machine learning. 

3. Modelarea elevului – utilizator al AIWBES 

Există două întrebări fundamentale în realizarea AIWBES: 

• "Care sunt criteriile de adaptare?" – Răspunsul include diverse caracteristici ale 

studentului, precum nivelul de cunoştinţe, scopurile, interesele, experienţa, stilul de 

învăţare, contextul si mediul social de învăţare. 

• "Ce poate fi adaptat?" – Răspunsul include atât prezentarea (adaptarea conţinutului propriu 

zis, modul de prezentare a conţinutului sau tipul de media folosit) cât şi navigarea 

(adaptarea ancorelor sau destinaţiilor link-urilor, a modalităţilor de trecere dintr-o pagina 

în alta). 

Identificarea caracteristicilor elevului reprezintă primul pas al adaptării, denumit 

modelarea utilizatorului. Luarea deciziilor de adaptare este cel de-al doilea pas, în care sunt 

aplicate diverse acţiuni de adaptare, bazate pe informaţiile culese în prima etapă. 

Un criteriu important de adaptare ce poate fi implementat cu eforturi medii în AIWBES 

este  stilul de învăţare al elevului, acesta fiind unul din factorii cu rol important în procesul de 

învăţare.  

Stilul de învăţare reprezintă tot ceea ce este caracteristic unui individ atunci când învaţă – 

modul de abordare a sarcinii de învăţare, strategiile cognitive adoptate pentru a îndeplini sarcina 
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respectivă. De exemplu unii elevi preferă reprezentările grafice şi reţin cel mai bine ceea ce văd, 

alţii preferă materialele audio şi reţin cel mai bine ceea ce aud, iar alţii preferă textul si reţin cel 

mai bine ceea ce citesc. Exista elevi cărora le place să li se prezinte mai întâi definiţiile şi apoi 

exemplele, în timp ce alţii preferă să le fie mai întâi ilustrate conceptele abstracte prin exemple 

concrete. Similar, unii elevi învaţă mai uşor din experienţa practică, în timp ce alţii preferă 

cursurile tradiţionale. De asemenea, unii elevi preferă să înveţe în grup, in timp ce alţii învaţă mai 

bine individual. Acestea sunt doar câteva exemple din numeroasele preferinţe legate de 

modalitatea perceptuală, organizarea şi procesarea informaţiei, raţionament, aspecte sociale etc, 

toate putând fi incluse in conceptul de "stil de învăţare". 

4. Concluzii  

Sistemele educaţionale adaptive şi inteligente bazate pe web au dezvoltat un flux nou şi  

incitant de lucru în domeniul inteligenţei artificiale cu aplicaţii în educaţie. De asemenea au creat 

noi provocări şi oportunităţi de a lega domeniul inteligenţei artificiale de câteva din domeniile 

învecinate.  

Web-ul oferă o excelentă platformă de implementare pentru inteligenţa artificială. 

Sistemele dezvoltate pe web au o durată de utilizare mai mare şi o vizibilitate mai bună. De 

asemenea, o idee de cercetare pusă în aplicare pe web are şanse mai mari de a influenţa comunitatea 

cercetătorilor şi de a-şi găsi punerea în practică mai rapid. 

Sistemele educaţionale adaptive şi inteligente bazate pe web presupun o abordare 

interdisciplinară, la graniţa dintre ştiinţa calculatoarelor şi ştiinţele educaţiei, incluzând aspecte 

legate de sistemele adaptive şi inteligente, platformele de învăţare on-line, modelarea 

utilizatorului, psihologia educaţiei. 
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1. Componentele sistemului de educaţie 

Sistemul de educaţie este format din totalitatea instituţiilor, organizaţiilor (economice, 

politice, culturale), infrastructurilor şi comunităţilor social-umane (familie, anturaj) care contribuie 

la formarea şi dezvoltarea personalităţii umane prin exercitarea unor funcţii şi roluri pedagogice 

explicite sau implicite, în mod direct sau indirect. Într-o societate determinată istoric, sistemul de 

educaţie se materializează printr-o educaţie de tip formal (oficială), nonformal (extraşcolară) sau 

informal(spontană), incluzând toate dimensiunile (intelectuale, morale, estetice, tehnologice, 

fizice) implicate în cadrul acţiunilor educaţionale organizate, structurate şi planificate sau în 

contextul influenţelor incidentale de tip pedagogic provenite din câmpul psihosocial. 

Sistemul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de educaţie, care se 

referă la organizarea instituţională a învăţământului. În cadrul sistemului de învăţământ sunt 

reunite instituţiile specializate implicate în procesul de educaţie, cercetare şi cultură, responsabile 

de realizarea în mod organizat, planificat şi metodic a dezideratelor educative. Proiectarea şi 

realizarea funcţiilor educaţiei prin conţinuturi şi metodologii specifice, organizate formal şi 

nonformal se realizează în conformitate cu anumite principii educaţionale generale şi în corelaţie 

cu gradul de dezvoltare economică, socială şi politică a societăţii. 

În viziune postmodernistă, sistemul de învăţământ, în sens larg, cuprinde “ansamblul 

instituţiilor care participă la organizarea arhitecturii şcolare, adică la derularea generală a 

studiilor pe cicluri, orientări, filiere etc.” 

În sens restrâns sistemul de învăţământ cuprinde instituţiile şcolare (şcoala primară, 

gimnaziul, liceul, învăţământul profesional şi superior), organizate pe trepte, cicluri şi ani de 

studii. Privit din acest punct de vedere, sistemul de învăţământ este definit ca sistem şcolar, 

“specializat în realizarea funcţiilor pedagogice ale sistemului de educaţie la nivelul procesului de 

instruire, în cadrul concret al activităţii didactice/educative.” 

Procesul de învăţământ este principalul subsistem al sistemului de învăţământ în cadrul 

căruia se realizează instruirea şi învăţărea elevilor şi studenţilor prin intermediul activităţilor 
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proiectate, organizate şi dirijate de către profesori, în conformitate cu anumite norme şi principii 

didactice, într-un context metodic adecvat, apelând la resurse materiale şi didactice potrivite, în 

vederea atingerii dezideratelor educaţiei. Procesul de învăţământ reprezintă dimensiunea dinamică 

a sistemului de învăţământ, deoarece în cadrul lui are loc activitatea de învăţăre iar elevii şi 

studenţii sunt îndrumaţi de către profesori cum să înveţe. 

Funcţiile generale ale sistemului de învăţământ sunt realizate în cadrul procesului de 

învăţământ prin intermediul programelor de instruire formală (dar şi nonformală) structurate şi 

ierarhizate pe cicluri şi ani de studii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcţiile sistemului de învăţământ se constituie drept proprietăţi esenţiale pentru 

desfăşurarea activităţii acestuia în condiţiile raportării sale la suprasistem (sistemul de educaţie, 

societatea) sau la subsisteme (sistemul şcolar, procesul de învăţământ). 

Sistemul de învăţământ este condiţionat de către mediul social înconjurător şi, la rândul 

său exercită influenţe asupra lui. În contextul acestei legături cu dezvoltarea economico-socială se 

relevă unele dintre funcţiile cele mai importante ale învăţământului. 

Sistemul de învăţământ, asemănător educaţiei în general, realizează cele trei funcţii 

educaţionale principale şi anume: 

a) funcţia cognitivă, instructiv-educativă şi culturală, care formează pe “homo 

cogitans” (omul care gândeşte); 

Societatea 

Sistemul de educaţie 

Sistemul de învăţământ 

Sistemul şcolar 

Procesul de 
învăţământ 
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b) funcţia praxiologică, de muncă şi aplicare a cunoştinţelor în practică, care 

formează pe ”homo faber” (omul care munceşte şi creează); 

c) funcţia axiologică, de valorizare, de evaluare, care formează pe “homo estimans” 

(omul care apreciază, valorizează). 

Funcţia centrală a educaţiei şi implicit a învăţământului, ce vizează formarea şi dezvoltarea 

personalităţii libere şi autonome, înzestrarea sa cu capacităţi menite să uşureze inserţia activă şi 

creatoare a individului în societate, implică exercitarea şi a altor funcţii secundare: 

a) funcţia ecomomică, de asigurare a forţei de muncă în conformitate cu nevoile 

societăţii şi cu aspiraţiile membrilor ei; 

b) funcţia de socializare, de pregătire a tinerei generaţii pentru integrarea optimă în 

mediul socio-profesional şi formare a competenţelor de comunicare interumană, a 

capacităţilor de a lucra în echipă, a toleranţei şi a respectului reciproc; 

c) funcţia de dezvoltare şi exersare în condiţii optime a talentelor, cultivarea 

interesului pentru anumite domenii şi de spijinire a afirmării personalităţii fiecărui 

individ; 

2. Necesitatea unui sistem de management al calităţii 

Obiectivele studiului: 

❖ Necesitatea şi utilitatea unui sistem de management al calităţii 

❖ Calitatea in invatamantul preuniversitar 

❖ Rolul autoevaluarii institutionale si functionarea eficienta a CEAC  

Ce este calitatea?  

 Grad previzibil de uniformitate la cost scăzut şi adecvat necesităţilor pieţei (Deming); 

 Ceea ce clientul este dispus să plătească în funcţie de ceea ce obţine şi valorifică (Drucker); 

 Un sistem eficace pentru a integra eforturile de sporire a calităţii diferitelor grupuri ale unei 

unităţi pentru a fabrica produse şi servicii la niveluri ce permit satisfacerea clientului 

(Feigenbaum); 

 Proiectarea, producţia sau servirea unui bun sau serviciu care să fie util cât mai economic 

posibil şi satisfăcător pentru beneficiar (Ishikawa); 

 Satisfacerea cererii clientului, bazându-se pe prevenirea caracteristicilor non-calităţii 

(Rosander); 
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 Ansamblul de standarde şi caracteristici ale unui produs, raportate la capacitatea sa de a 

satisface necesităţile care se cunosc sau se presupun (Norma I. S. O. 9004-2); 

 Costul minim pe care un produs îl impune societăţii, de la momentul conceperii sale 

(Taguchi). 

Managementul total al calităţii reprezintă ansamblul de metode prin intermediul cărora se obţine 

calitatea totală. 

Deming a elaborat un model cunoscut sub numele de „Roata lui Deming”, care arată că 

sunt patru procese care se succed în mod ciclic: planificarea proceselor, realizarea lor, controlul şi 

îmbunătăţirea (Plan-Do-Check-Act). 

Planificarea  

 Stabilirea clienţilor; 

 Determinarea necesităţilor clienţilor; 

 Stabilirea caracteristicilor produsului care să satisfacă necesităţile şi aşteptările observate; 

 Proiectarea şi desfăşurarea proceselor capabile să producă aceste caracteristici; 

 Transferul planurilor rezultate la departamente şi la personalul operativ. 

Controlul  

Etapele sale sunt: 

 Evaluarea rezultatelor reale; 

 Compararea acestor rezultate cu obiectivele stabilite în planificarea precedentă; 

 Acţionarea în funcţie de consecinţele acestei comparaţii. 

Îmbunătăţirea  

De fiecare dată este necesar un randament superior celui precedent. Odată  

comparate obiectivele prevăzute cu rezultatele reale, se vor analiza cauzele abaterilor şi se vor 

iniţia acţiunile prin care să se elimine cauzele-sursă ale acestor erori.  

 Calitatea necesară – cea de care clientul are nevoie, aceasta fiind cerută şi aşteptată de 

acesta într-un mod mai mult sau mai puţin explicit. Acest concept constituie „calitatea 

reală” şi obiectivul este de a o realiza. 

 Calitatea programată – cea care se doreşte a fi obţinută şi care a fost deci obiectul 

planificării. 

 Calitatea realizată – calitatea obişnuită, fiind de fapt (în realitate) produsul activităţii 

unităţii. 
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Obţinerea calităţii totale va presupune relația: 

 Calitatea realizată = Calitatea programată = Calitatea necesară 

Managementul calităţii în educaţie 

Noţiunea de calitate în domeniul educaţional reprezintă nivelul de satisfacţie pe 

care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din domeniul învăţământului 

formării profesionale. 

Calitatea este strâns legată de valorile şi aşteptările a trei grupuri principale de utilizatori:  

 Participanţii la procesul de învăţare;  

 Angajatorii;  

 Societatea în general.  

Calitatea in educaţie se realizează prin anumite procese:  

 planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării;  

 monitorizarea rezultatelor;  

 evaluarea internă a rezultatelor;  

 evaluarea externă a rezultatelor;  

 îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie.  

Componentele şi procesele de asigurare a calităţii, precum şi relaţiile dintre ele se diferenţiază 

în funcţie de:  

 nivelul de învăţământ, şi, după caz, al calificării;  

 tipul organizaţiei furnizoare de educaţie;  

 tipul de program de studii. 

Responsabilitatea managementului calității se referă la:  

• Eficacitate în ceea ce priveşte calitatea/dezvoltarea curriculumului învăţării; 

• Sprijinirea activă în dezvoltarea şi asigurarea calităţii programelor de învăţare; 

• Cunoaşterea nevoilor şi aşteptărilor factorilor interesaţi interni şi externi; 

• Dezvoltarea şi menţinerea de parteneriate eficiente cu factorii externi interesaţi; 

• Asigurarea unei gestiuni corespunzătoare a resurselor (un mediu sigur şi armonios pentru 

elevi, spaţii de învăţare echipate adecvat ce răspund nevoilor individuale şi colective, 

resurse şi  metode de predare ce permit accesul / participarea activă a tuturor elevilor, 

personal angajat pe baza unor criterii clare de recrutare şi selecţie, programe de iniţiere / 

formare continuă. 
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Calitatea este: 

 Valoarea pe care indivizii, societatea o acordă serviciilor educaţionale şi educaţiei în 

ansamblul ei; 

 Definită de clienţii/beneficiarii serviciilor educaţionale; 

 Construită pe valori împărtăşite; 

 Produsă, în primul rând, de oameni; 

 Asigurată printr-un sistem explicit de principii, criterii, standarde şi indicatori; 

 Definită prin negociere între şcoală şi comunitate şi asumată în parteneriat; 

 Iniţiată prin autoevaluare;  

Calitatea NU este: 

 Asigurarea funcţionării şcolii. Vorbim de calitate doar după asigurarea funcţionării 

corespunzătoare; 

 Responsabilitatea exclusivă a şcolii; 

 Produsă la comandă, prin efectul unei legi sau act normativ;  

 Condiţionată numai de bani şi resurse materiale; 

 Implicită şi un produs firesc al funcţionării normale; 

 Impusă pe cale ierarhică; 

 Asigurată exclusiv prin evaluare externă;  

 

Calitatea  educaţiei este asigurata de: 

 Actorii educaţionali (cadrele didactice, elevii, părinţii, conducerea şcolii etc.) – cu rol în 

producerea şi generarea educaţiei de calitate; 

 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, care are rol în asigurarea calităţii şi  

în evaluarea internă a calităţii educaţiei; 

 Inspectoratul şcolar, care are rol în controlul calităţii; 

 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, care are 

rolul de evaluare externă a calităţii educaţiei.  

Calitatea educaţiei  este ansamblul  de caracteristici ale unui program de studii sau program 

de calificare profesionala si ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite standardele de 

calitate, precum si aşteptările beneficiarilor.  (Legea educatiei nationale) 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC): 
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✓ asigură o mai bună implicare şi responsabilizare a părţilor implicate direct în educaţia 

elevilor. 

✓ cuprinde reprezentanţi ai profesorilor, ai părinţilor, ai elevilor şi ai Consiliului Local. 

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. 

✓ Comisia trebuie să rezume anual autoevaluarea internă într-un raport făcut public şi 

confruntat de ARACIP cu propriile sale evaluări ale instituţiei respective. După ce se face 

şi această comparaţie, va fi obţinută o clasificare calitativă a şcolilor în funcţie de care 

ministerul le va finanţa. 

Atributii generale ale CEAC:  

➢ Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională şi 

privind calitatea educaţiei, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de Legea educatiei; 

➢ Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 

şcolară respectivă – Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare sau 

publicare; 

➢ Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  
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Managementul – poate fi definit ca arta de a face lucrurile  să se realizeze în organizaţii, 

prin intermediul celorlalţi, iar managerul  este cel care procură, alocă şi utilizează  resurse fizice  

şi umane pentru a atinge scopuri. Alexandru Puiu defineşte managementul ca fiind ştiinţa 

conducerii şi a inovării în toate domeniile de activitate.  

Rolurile managerilor sunt complexe. Managerul are responsabilități care se exercită atât în 

cadrul organizației cât și în afara ei, ceea ce îi conferă un statut și o autoritate care nu se pliază 

perfect pe funcțiile manageriale. Aceste activităţi sau comportamente pot fi descrise ca roluri. În 

teatru, de pildă, rolul unui personaj este definit de relaţia pe care o stabileşte cu celelalte personaje 

şi de replicile din scenariu. Fiecare actor îşi poate „construi” rolul după cum doreşte, cu condiţia 

de a nu se abate de la scenariu. Fiecare dintre noi jucăm mai multe roluri ce se pot modifica de-a 

lungul vieţii, atât în viaţa privată cât şi în cea publică. Părinte sau fiu, soţ sau frate, manager sau 

angajat - fiecare dintre noi îşi interpretează rolul în felul său propriu, fiecare rol având un alt nivel 

de aşteptare. Un tată are anumite responsabilităţi faţă de soţie şi de copii. Copiii au un rol de jucat 

în relaţiile cu părinţii, chiar şi atunci când au devenit adulţi şi au la rândul lor copii.  

Tot aşa se conturează mai multe roluri ale managerului. Acestea se pot clasifica în trei mari 

categorii: 

- roluri interpersonale: reprezentare, leader, legătură; 

- roluri informaţionale: monitor, diseminator, purtător de cuvânt; 

- roluri decizionale: antreprenor, mediator, distribuitor resurse, negociator. 

Reprezentare – orice manager are de îndeplinit sarcini ceremoniale. Întâmpinarea unor 

oaspeţi, sărbătorirea unei zile a şcolii etc. consumă o parte din timpul unui manager. 

Leader – managerul stabileşte o direcţie şi un mediu de muncă ce îi încurajează pe 

subordonaţi să lucreze la un nivel optim, maximal. 
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Legătură – managerul are contacte în afara ariei lui de influență, cu manageri ai unor 

departamente din aceeași instituție sau cu manageri ce conduc instituții diferite. Acest rol este cel 

de lucrător în rețea. 

Monitor – managerul încearcă să se informeze tot timpul cu privire la activitatea de 

management, utilizând multe surse, atât formale cât și informale. Informaţiile pot fi „colectate” 

din cărţi, rapoarte, reviste, congrese, conferinţe şi conversaţii informale. Managerul trebuie să 

sorteze toate aceste date şi să aleagă informaţiile cele mai relevante şi mai folositoare. Cu cât este 

mai bine informat, cu atât este mai avantajat în luarea deciziilor față de alți manageri care nu se 

informează. 

 Diseminator – informaţiile alese de manager pot fi împărtăşite şi altora. Informaţia este 

oferită uneori  subordonaţilor care, în mod normal, nu au acces la ea sau nu recunosc imediat 

relevanţa ei. 

Purtător de cuvânt – managerul  este cel care exprimă puncte de vedere  în mod oficial în 

numele organizației.  Din această poziție rolul său este de a informa membrii organizației sau pe 

cei din exterior și să influențeze  pe cei din organizație sau persoane din exteriorul organizației. 

Antreprenor – numit şi rolul de agent de schimbare, aici se manifestă în mod plenar 

capacitatea decizională a managerului.  Rolurile manageriale în care capacitatea decizională este 

în prim plan sunt foarte importante. Atunci când deciziile sunt corecte, managerul reușește 

schimbarea în bine pe care și-o dorește. Se caută idei noi din orice sursă posibilă, acestea sunt 

evaluate şi, dacă se consideră productive, sunt implementate în cadrul organizaţiei. În perioade de 

tranziţie, de schimbare, rolul de antreprenor devine decisiv. Managerul trebuie să fie pregătit să 

recunoască şi să facă faţă în mod eficace forţelor motrice şi celor care se opun schimbării. 

Mediator – managerii trebuie să fie capabili să acţioneze pentru diminuarea sau chiar 

eliminarea conflictelor, trebuie să aibă cunoștințele necesare aplanării conflictelor și abilitatea de 

a le aplica. Eventualele tulburări apărute la nivelul instituției trebuie dezamorsate imediat pentru a 

nu se transforma în probleme ce pot cauza costuri inutile.  

Distribuitor de resurse – managerii au responsabilitatea de a decide persoanele care vor 

primi din resursele avute la dispoziție și cât va primi fiecare. Pentru că foarte rar se întâmplă ca 

resursele să satisfacă toate nevoile, managerul trebuie să distribuie resursele în funcție de 

prioritățile organizației, fără a alege în mod subiectiv. El trebuie să se bazeze pe nevoi, 

performanţe, utilitate şi nu pe influenţă politică, prietenii sau coerciţie. 
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Negociator – el reprezintă interesele organizaţiei în vederea obţinerii resurselor necesare. 

Concomitent, va încerca să ajungă la o înţelegere cu persoanele de al căror ajutor ar avea nevoie. 

În acest demers, principala preocupare a managerului trebuie să fie interesul unității și protejarea 

resurselor acesteia, schimbul realizat fiind unul echitabil pentru organizație. 

Rolurile manageriale nu sunt întotdeauna distincte sau separate, ele putând să se 

suprapună. Managerii cu experienţă înţeleg gradul de ambiguitate al rolurilor şi funcţiilor şi sunt 

capabili să se integreze abil. 

Caracteristici ale rolului de manager într-o unitate şcolară:  

1. Rolul de manager şcolar are un caracter plurivalent. Trebuie să fie un membru eficace al 

echipei pe care o reprezintă, un om cu o gândire independentă şi constructivă, un purtător de 

cuvânt al învăţământului, o persoană capabilă să ia decizii şi să rezolve probleme, un negociator, 

un bun cunoscător al problemelor financiare etc. 

2. Rolul de conducător poate provoca multe griji managerului, deoarece niciodată nu vor 

exista suficiente resurse pentru a rezolva toate problemele, iar cele deja soluţionate pot genera 

altele noi. Ajutând un grup de elevi, părinţi sau profesori, managerul poate trezi nemulţumirea 

altor persoane, iar ceea ce consideră drept o soluţie optimă pentru o problemă dată, poate fi eti-

chetată necorespunzător de către oponenţi. 

3. Managerul şcolar trebuie să fie capabil să aplaneze orice conflict. Oferindu-le 

subalternilor libertate în gândire, independenţă în acţiuni, el trebuie, în acelaşi timp, să insiste 

asupra luării deciziilor în grup, îmbinând astfel loialitatea faţă de membrii colectivului cu cerinţele 

impuse de ştiinţa managerială. Uneori, în calitatea managerului de conducător, trebuie să fie ferm 

pe poziţii şi să stăruie asupra propriului punct de vedere, chiar dacă acesta nu coincide cu cel al 

colegilor, ori, luarea deciziilor este o procedură care presupune asumarea unei responsabilităţi şi 

implică conştientizarea consecinţelor pe termen lung. 

4. Pe de altă parte, managerul şcolar are şi posibilitatea de a uşura viaţa copiilor şi a 

colegilor, de a o face mai interesantă, de a lăsa o ”moştenire” generaţiilor viitoare, efort ce va fi 

răsplătit prin recunoştinţa tuturor. 

În funcţie de nivelul ierarhic la care se exercită atribuţiile managerilor şcolari, de 

profilul şi de mărimea organizaţiei şcolare, rolurile se manifestă în forme specifice. Totuşi, au 

putut fi identificate cele mai importante roluri ale acestora: decident, organizator, evaluator, 

mediator. Fiecare dintre aceste roluri presupune atribuții specifice. 
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Indiferent de rolul pe care îl joacă în ierarhia structurii manageriale, cadrul didactic 

trebuie să dovedească faptul că deține un set de competențe și capacități necesare actului 

managerial. 

Rolul managerului în orice organizaţie educaţională este fundamental, acesta fiind cel 

care - prin atitudinile, practicile şi valorile promovate - poate transforma o şcoală într-o instituţie 

dinamică sau poate bloca orice iniţiativă de ameliorare. Directorul este poarta prin care măsurile 

de reformă trec uşor sau mai greu (ori chiar nu trec deloc) acolo unde trebuie de fapt să ajungă 

– adică la profesori sau elevi.  
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CADRUL EUROPEAN AL CALIFICĂRILOR – CONCEPTE CHEIE, 

ELEMENTE DE REFERINŢĂ 
 

Tănăsoiu Alice 

Grădinița P.P. Nr.1 Călimănești 

 

           Cadrul European al Calificărilor (CEC) promovează învățarea pe tot parcursul vieții și 

îmbunătățește mobilitatea, capacitatea de inserție profesională și integrarea socială ale cursanților 

și lucrătorilor, prin crearea unui cadru european de referință pentru sistemele de calificări. CEC 

facilitează compararea și recunoașterea calificărilor  milioanelor de absolvenți care caută noi oferte 

de educație sau care intră pe piața forței de muncă din Europa în fiecare an. 

          CEC reprezintă un nou mod de abordare a cooperării europene în materie de calificări. Acest 

cadru stabilește opt niveluri de referință, descrise în funcție de rezultatele învățării, care se referă 

la toate formele și nivelurile de calificare. Această focalizare pe rezultatele învățării plasează 

cursantul în centru și este importantă pentru compararea și recunoașterea calificărilor din diferite 

țări și în diferite contexte de învățare. 
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         Comisia Europeană a subliniat în mod constant faptul că este important să fie sprijinită 

comparabilitatea competențelor și a calificărilor pe teritoriul UE, mai ales în contextul actual, în 

care rata șomajului atinge niveluri ridicate; în acest sens, comparabilitatea ar putea să faciliteze 

circulația dintr-o țară în alta și schimbul de ocupații pentru cursanți și lucrători. Este deosebit de 

important să li se dea posibilitatea cursanților și lucrătorilor să își prezinte competențele și 

calificările dobândite în medii de învățare formale, non-formale sau informale, în contextul 

inițiativelor emblematice ale strategiei Europa 2020, cum ar fi „Tineretul în mișcare”, „O agendă 

pentru noi competențe și noi locuri de muncă” și „O agendă digitală pentru Europa”, precum și în 

contextul pachetului privind ocuparea forței de muncă „Către o redresare generatoare de locuri de 

muncă” și al Recomandării Consiliului privind validarea învățării non-formale și informale. Pentru 

a veni în sprijinul acestei activități și a asigura recunoașterea cu ușurință a competențelor și 

calificărilor dincolo de granițe, Comisia a comunicat intenția sa de a crea un „Spațiu european 

pentru competențe și calificări”, ca parte a inițiativei sale intitulate „Regândirea educației”. 

            CEC stimulează guvernele naționale în vederea simplificării și transparentizării procesului 

de recunoaștere a calificărilor: 36 de țări participă voluntar la CEC (28 de state membre ale UE, 

cinci țări candidate, precum și Liechtenstein, Norvegia și Elveția). 

            CEC cuprinde următoarele elemente cheie: 

• opt niveluri de referință europene definite în funcție de rezultatele învățării și capabile să 

cuprindă toate tipurile și nivelurile de calificări de pe cuprinsul Europei. Nivelurile CEC 5, 6, 7și 

8 sunt compatibile cu descriptorii calificărilor pentru ciclul scurt și cu cele trei cicluri ale Cadrului 

calificărilor din Spațiul european al învățământului superior (QF-EHEA); 

• abordarea bazată pe rezultatele învățării. Descriptorii de nivel sunt definiți prin raportare la 

cunoștințe, abilități și competențe și nu sunt legați de elemente ale contextului învățării, precum 

durata sau locul; 

• principiile comune pentru asigurarea calității în învățământul superior și în educația și formarea 

profesională în contextul CEC. 

          În vederea punerii în aplicare a CEC, a fost creat un grup consultativ (GC) pentru CEC, iar 

în statele membre au fost înființate centre naționale de coordonare (denumite în continuare„centre 

naționale”). Grupul consultativ asigură coerența generală și promovează transparența procesului 

de corelare a sistemelor de calificări cu CEC. Pentru a-și îndeplini rolul de asigurare a corelărilor 

în anul 2009, GC pentru CEC a adoptat zece criterii și proceduri pentru corelarea nivelurilor 
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naționale de calificări cu cele ale CEC4. Acestea au contribuit la stabilirea unei abordări comune 

de prezentare a rezultatelor corelării către părțile interesate. Toate țările folosesc aceste criterii 

pentru structurarea rapoartelor lor interne cu privire la corelare. Anumite criteria (în special 

criteriile 3 și 4), ar putea fi interpretate în diferite moduri și necesită clarificări suplimentare pentru 

a asigura coerența generală a procesului de corelare. 

Centrele naționale de coordonare sprijină și direcționează relația dintre sistemele naționale de 

calificări și CEC, împreună cu alte autorități naționale competente; de asemenea, centrele naționale 

promovează calitatea și transparența acestei relații. 

Recomandarea prevede două date țintă: 

- 2010: anul în care statele membre ar fi trebuit să coreleze sistemele lor naționale de 

calificări cu CEC, în special prin corelarea nivelurilor de calificări ale acestora cu CEC și, 

acolo unde este cazul, prin crearea unor cadre naționale ale calificărilor (CNC); 

- 2012: toate noile certificate, diplome și documente „Europass” privind calificările, 

eliberate de autoritățile competente, trebuie să conțină o referință clară la nivelul CEC 

corespunzător. 

Etapa 2010 

Patru state membre au reușit să coreleze sistemele lor naționale de calificări până în anul 2010. 

Trei dintre acestea aveau deja un CNC funcțional în anul 2008. 

Douăzeci de state membre și-au prezentat rapoartele naționale cu privire la corelarea cu CEC până 

în luna iunie 2013. Restul țărilor (opt state membre, patru țări candidate și Norvegia) preconizează 

finalizarea procesului de corelare în perioada 2013-2014. 

Etapa 2012 

Cea de a doua etapă are avantajul de a apropia CEC în mod direct de cursanți, lucrători, instituții 

de învățământ și de formare profesională, dar și de angajatori. Introducerea nivelurilor CEC de 

calificare și suplimente reprezintă un pas important către facilitarea unei mai bune comparări a 

calificărilor la nivel transfrontalier. Omiterea etapei de corelare a cauzat întârzieri semnificative în 

îndeplinirea celei de a doua etape. O singură țară a introdus nivelurile CEC în suplimentele sale 

Europass până în anul 2012. Două țări au inclus nivelurile CEC în bazele lor de date cu privire la 

calificări. Până în septembrie 2013, trei țări au emis calificări corelate la nivel CEC și cinci țări au 

început să includă nivelurile CEC în suplimentele lor Europass. Alte șase țări plănuiesc demararea 

acestei etape în perioada 2013-2014.  Cadrul European al Calificărilor şi al competenţelor (CEC) 
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a fost gândit şi instituit pentru a  funcţiona ca un adevărat cod comun de referinţă, astfel încât să 

permită la diverse țări  europene să-şi ”poziţioneze şi să facă astfel lizibile sistemele naţionale 

proprii”. 

              O structură complexă cum este cea a CEC este gândită pentru a declanşa o acţiune de 

facilitare care să se poată exprima pe mai multe nivele şi cu referire la diverse categorii de  

beneficiari. Intenţionează, bineînţeles, să faciliteze operatorii politici şi instituţiile din diverse Ţări 

europene, permiţând o comparare mai simplă între sistemele; vizează să facă  mai dinamică piaţa 

muncii şi să faciliteze întreprinderile, ce ar putea, spre exemplu, să  considere şi să evalueze în 

mod paritar candidaturile persoanelor provenind din alte ţări în  favoarea constituirii unei forţe de 

muncă europene mobile şi flexibile. 

Mai mult, CEC, din punct de vedere al cetăţeanului intenţionează să garanteze un nivel  mai mare 

de ”portabilitate” a calificărilor şi a competenţelor în Europa, având în vedere o posibilitate mai 

amplă de a examina oportunităţile de lucru şi propunerile de instruire şi formare din diversele Ţări 

Europene. 

Conceptele cheie ale Europei învăţării incluse în CEC 

Printre numeroasele concepte relevante legate de Europa învăţării trei rezultă îndeosebi  

transversale şi caracterizante întregului sistem având influenţe semnificative pentru toate 

dispozitivele realizate: 

- Învăţarea formală, non formală şi informală 

- Rezultatele învăţării (learning outcomes) 

- Nivelurile de referinţă 

Noţiunile de învăţare formală, non formală şi informală reprezintă, în fapt, o referinţă cheie 

pentru că sistemele cum ar fi educaţia, formarea şi ocuparea, în mod tradiţional închise în ele înseşi, 

să comunice. 

Termenul ”rezultatele învăţării” este introdus la nivel comunitar ca noţiune univocă faţă de 

terminologia bogată şi eterogenă utilizată în diversele State ale Uniunii pentru a defini rezultatele 

formării şi învăţării (cunoştinţe, competenţe, abilităţi, dobândiri, capacităţi, ş.a.m.d.). 

Gândirea la nivel comunitar în cadrul Procesului de la Copenhaga a avut ca aplicare  

pregătirea unor instrumente şi dispozitive care să favorizeze lizibilitatea şi posibilitatea 

recunoaşterii învăţării, indiferent de contextele naţionale, de sistemele de formare în care învăţarea 

a fost determinată, pe lângă caracterul ei formal, non formal sau informal. 
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Din punct de vedere tehnic, CEC-ul este o grilă de referinţă, finalizată la relaţionarea şi 

poziţionarea diverselor calificări eliberate în Statele membre; compararea se bazează pe niveluri 

comune de referinţă, corelate cu learning outcomes (rezultatele învăţării) şi poziţionate în cadrul 

unei structuri pe opt niveluri. 

Structura pe niveluri permite articularea rezultatelor învăţării ce se pot atinge pe parcursul  

vieţii, prin mijlocul unor parcursuri nu numai formale, ci şi non formale şi informale, conform 

unui ordin crescător – de la complexitatea minimă la complexitatea maximă. 

În urmă Recomandării din anul 2008 au fost definite următoarele 10 criterii şi proceduri  

pentru referenţierea la CEC de către sistemele naţionale ale ”calificărilor”. 

1. Responsabilităţile şi / sau competenţele juridice deţinute de toate organismele naţionale 

relevante implicate în procesul de referenţiere, incluzând Punctul Naţional de Coordonare, sunt 

definite în mod clar şi făcute cunoscute de către autorităţile publice competente. 

2. Existenţa unei legături clare şi demonstrabile între nivelurile de calificare, din cadrul 

naţional sau din sistemul naţional, şi descriptorii din nivelurile Cadrului European CEC. 

3. Cadrul naţional al ”calificărilor” sau sistemul naţional al ”calificărilor” şi ”calificările  

respective se bazează pe principiul şi obiectivitatea rezultatelor învăţării; mai mult, sunt corelate 

cu dispoziţiile pentru validarea învăţării non formale şi informale şi, unde acestea există, la 

sistemele creditelor. 

4. Procedurile pentru incluziunea ”calificărilor” în cadrul naţional sau pentru descrierea 

poziţia ”calificărilor” în sistemul naţional al ”calificărilor” sunt transparente. 

5. Sistemul / ele naţional / e de asigurare a calităţii în domeniul educaţiei şi formării fac / e 

referire la cadrul naţional al ”calificărilor” sau la sistemul naţional al ”calificărilor” şi este / sunt 

coerent / e cu principiile şi liniile directoare europene relevante (după cum este specificat la anexa 

3 din Recomandarea). 

6. Procesul de referenţiere va include acordurile subscrise de către organismele de asigurare 

a calităţii relevante. 

7. Procesul de referenţiere va trebui să implice experţi internaţionali. 

8. Autoritatea / autorităţile naţională / e competentă / e va / vor trebui să certifice  

referenţierea cadrului naţional sau a sistemului naţional la Cadrul European CEC. Un raport 

exhaustiv, care va descrie referenţierea şi probele ce o susţin, va fi publicat de către  autoritatea / 
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autorităţile competentă / e naţională / e, incluzând Punctul Naţional de Coordonare, şi va trebui să 

facă referire separat la fiecare criteriu. 

9. Platforma oficială a Cadrului European CEC va publica o listă publică a statelor membre 

care au confirmat completarea procesului de referenţiere, incluzând legăturile către  rapoartele de 

referenţiere completate. 

10. În urmă procesului de referenţiere şi respectând scadenţele stabilite în cadrul 

recomandării, toate certificatele noi, precum şi documentele Europass eliberate de autorităţile 

competente conţin o referire clară, prin sistemul naţional al ”calificărilor”, la nivelul Cadrului 

European CEC corespunzător. 

Criteriile şi procedurile reflectă importanţa anumitor caracteristici cheie din Cadrul 

European ce privesc: 

- Importanţa esenţială a abordării bazate pe rezultatele învăţării (criteriu 3); 

- Puterea relaţiei între Cadrul European CEC şi cadrul dezvoltat ca urmare a Procesului 

de la Bologna (Overarching framework of qualifications of the European Higher 

Education Area - EHEA Framework): ansamblul criteriilor şi procedurilor pentru a face 

referire la Cadrul European a fost modelat conform ansamblului similar al criteriilor 

dezvoltat pentru a verifica compatibilitatea cadrului naţional al ”calificărilor” din 

învăţământul superior cu EHEA Framework. 

- Principiul conform căruia cadrele ”calificărilor” şi, mai în general, sistemele 

”calificărilor” ar trebui să se bazeze pe sisteme bine dezvoltate şi solide de asigurare a calității. 

            Rezultatele evaluării Comisiei Europene confirmă faptul că CEC este acceptat în mare 

măsură ca punct de referință pentru dezvoltarea cadrelor calificărilor, pentru punerea în aplicare a 

abordării bazate pe rezultatele învățării, precum și pentru creșterea transparenței și recunoașterea 

aptitudinilor și competențelor. CEC ar putea fi punctul nodal al unui viitor Spațiu european pentru 

competențe și calificări. Totuși, întârzierile în ceea ce privește punerea în aplicare au creat nevoia 

urgentării acțiunilor. UE ar trebui să creeze oportunități pentru cursanți și lucrători, astfel încât 

competențele acestora să poată fi prezentate cu mai multă vizibilitate, indiferent de locul și modul 

în care au fost dobândite. UE trebuie să facă tot posibilul pentru ca CEC să devină complet 

operațional cât mai curând posibil. 
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„TEHNOLOGIA IN SPRIJINUL EDUCAȚIEI” 
  

Prof. Popescu Elena 

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUȚII DE MAȘINI MIOVENI 

 

                Societatea în care trăim este într-o continuă mişcare. Este un mediu dinamic, în care 

omul este constrans să trăiască într-un ritm alert şi să fie mereu pe fugă. 

                Societatea noastră este un amestec de promisiuni excepţionale şi de perspective 

neliniştitoare, de evoluţii dezirabile şi de izbucniri tehnologice necontrolabile, de om depinzând 

sensul evoluţie: spre progres sau spre autodistrugere. 

                În urmă cu caţiva zeci de ani educaţia primită în şcoală putea să fie, în cele mai multe 

cazuri,  suficientă pentru întreaga viaţa a unui individ, astăzi situaţia schimbându-se dramatic. 

               Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată pe nivel 

(limitată ca număr de cursanţi şi perioadă de timp) şi să se orienteze către o educaţie continuă, 

capabilă să îl pregatească pe individ oriunde s-ar afla şi nelimitat în timp. 
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                Nu demult, calculatorul era un obiect rar şi exotic, fiind considerat un lux la care mulţi 

oameni din România nici nu îndrăzneau să viseze şi spuneau că este ceva inutil pentru omenire, o 

pierdere de timp. 

                 Însă anii au trecut, iar mentalităţile românilor au fost schimbate, în prezent lucrurile 

stând într-o altă lumină, de data aceasta favorabilă tehnologiei. 

                 În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii informaţionale – Tehnologia 

informaţiilor şi comunicaţiilor (TIC). 

                Astfel, încet-încet, calculatorul a fost introdus şi în şcoli, mulţi copii, cadre didactice, 

părinţi, cercetători s-au implicat în programele educaţionale de utilizare a calculatoarelor în şcoli. 

                Educaţia tehnologică are un caracter specific inter- şi transdisciplinar, dar în acelaşi timp 

are şi caracter dual: ştiinţific sau tehnologic, teoretic şi practic, de asemenea urmăreşte formare 

abilităţilor practice şi a gândirii sistematice esenţiale pentru dezvoltarea şi stimularea creativităţii 

şi iniţiativei elevului, gandirii centrate tehnic.    

                Educaţia tehnologică capătă noi valenţe, devenind o componentă de bază a 

învăţământului modern românesc, disciplină menită să integreze mai bine elevul în societate la 

absolvirea scolii. 

                În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări 

importante în procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul 

demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării 

cu profesorul. Această schimbare în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine 

structurate şi anume : 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual. 

Ca orice altă metodă de învăţare şi această instruire asistată pe calculator prezintă 

avantaje şi dezavantaje. 

 Avantajele instruirii asistată de calculator sunt: 

 1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă; 

2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin apreciereaimediată a 

răspunsurilor elevilor; 

3. Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare; 

4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 
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5. Dezvoltarea culturii vizuale; 

6. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea; 

7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de 

realizare de grafice, de tabele; 

8. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă; 

9. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii; 

10. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea 

în funcţie de secvenţa anterioara; 

11. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme 

elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă; 

12. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 

13. Metode pedagogice diverse; 

14. Perspectiva relaţională este îmbunătăţită prin stabilirea unei relaţii umane şi sociale între educat 

şi educator. 

 Dezavantajele instruirii asistate de calculator sunt: 

 1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de 

investigare a realităţii; 

2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev; 

3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca 

plictiseala, monotonie; 

4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună 

parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună. 

                 Cercetările realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări la nivel global au arătat că 

utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare 

măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Însă, cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că 

preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile 

tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, 

internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate. 

 Datorită tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis noi domenii, 

nebănuite anterior si le-a revoluţionat pe cele vechi. Printre acestea numărându-se şi educaţia, care 

a atins standarde noi şi are o evoluţie uimitoare. 
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DO WE  HAVE TO USE SMART TECHNOLOGIES AT SCHOOL? 
 

 

Today, 13 November 2019, we talked about the advantages and disadvantages of 

technology at school. 

In this debate  we have discovered that the use of technology can be positive but ,at the same 

time, negative. 

There are a lot of positive aspects that are: 

-thanks to the use of technology, students have less weight in their schoolbags and this thing 

prevents back pain and scoliosis; 

- with the technology, there is a saving of money: even if the cost of the computers or tablets can 

be high, they can be used for years while school books are usually used for almost 2 years and 

so, they turn out to be more expensive; 

-the interactive board allows you to have interactive lessons that involve more the students to 

participate; 

- internet is precious because if you need information, you can quickly search on it; 

- thanks to the electronic register students can know the marks, read important communications 

and also the tasks that have to be carried out for the next days; 

-thanks to computers or tablets, students can help the environment because they avoid the use of 

paper.  

On the other hand, the use of technologies can lead to some disadvantages: 

-if you have digital books, you can’t sell them;  

-it’s difficult to recycle technological things (computers, tablets, i-pads…) 

-using digital tools can cause more headaches and they strain your eyes more; 

http://www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf
http://www.1educat.ro/resurse/software_educational/tehnologii_in_educatie.pdf
http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie
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-you don't need to search information in the books at the library:  

 At the end of the debate, we have understood that despite the negative aspects, having 

technologies at school is more convenient, easier and faster and they can help us to learn in a 

different way. 

 

 

 

 

THE WELL OF INFINITE KNOWLEDGE 

 
Fatma Karagözlü 

HÖV Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi 

İngilizce Öğretmeni 

 

As the headline of our article suggest using information technologies is like drawing water 

- or knowledge and information in our case - from an endless supply but beware as every draw of 

water could contain diseases and be completely something else or just plain and simple lies. 

Now getting into the actual article using technology, the internet and more for learning 

things that we do not yet know or to confirm our suspicions on a subject is not a hundred percent 

certain and crystal clear as the internet contains not just the correct information but trolls, liars, 

misinformed people and people that just don't know what they are saying or doing. So how do we 

react to this problem you ask? Well it's actually simple but as everything that is the internet can 

be false or a lie, but I would suggest several options: 
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1. Do not just use one website or source some websites use a single source and do not 

compare results with others. 

2. Look into their sources if that is available as an example Wikipedia sometimes uses tens 

of sources maybe more and try to get the most correct answer they can get 

3. Ask online about it in forums or other debating websites, you won't only get confirmation 

from people but you can also get opinions of some people 

4. Be vary of your sources and websites, some websites have built a reputations for 

misguiding people and telling plain lies on the internet, tough it is the Internet you will 

always find lies 

5. If possible, reach out to an actual professional or an expert in the subject matter, simply 

googling for an answer and finding a forum of misguided people is just going to get you 

nowhere. 

These are some tips I can give you to get the right information you want to get, as this was 

the main disadvantage of using the internet or information technologies for finding out the 

information you - possibly - have been searching. 

 

 

ROLUL   INTERNETULUI 

 

Pro.înv.primar Trușcă Maria 

Şc.Gim.”Costea Marinoiu,, Oc.Mari, Jud.Vâlcea  

 

1. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei 

- rolul tehnologiei informaţiei în societatea actuală; 

- arhitecturi hard şi soft ale PC; 

- tipuri de programe utilitare 

- avantaje şi dezavantaje în utilizarea tehnologiei informaţiei 

- domenii de competenţă ale tehnologiei informaţiei 

- reţeaua lumii INTERNET. Navigare, pagini utile 

 2. Dezvoltarea competenţelor şi evoluţie tehnologiei informaţiei în România. 

- rolul tehnologiei informaţiei în ţara noastră 

- evoluţie şi tendinţe 

- strategia de dezvoltare şi formare pe termen lung 
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   Integrarea metodelor tehnologiei informaţiei în domeniile de vârf ale societăţii româneşti 

contemporane contribuie hotărâtor în dezvoltarea societăţii actuale bazate pe cunoaştere. 

3. Instrumente calitative şi cantitative de cercetare utilizând tehnologia informaţiei 

 - CV-ul şi Scrisoarea de intenţie -  tehnoredactare computerizată 

     - pagini web utile 

- portofoliu -  proiect bazat pe cercetare prin tehnologia informaţiei 

1.1. Rolul tehnologiei informaţiei în societatea actuală 

Dezvoltarea vertiginoasă a computerelor personale, sistemelor de operare şi implicit a 

aplicaţiilor dedicate acestora implică crearea noilor tehnologii informatice pentru diverse domenii 

socio-economice, in special pentru domeniul învăţământului, de orice nivel ierarhic,   în cadrul 

căruia are loc procesul de transmitere sistematică a cunoştinţelor şi experienţelor  generaţie după 

generaţie. 

Actualmente asistăm la o schimbare de proporţii la nivelul tehnologiilor de comunicaţie ale 

sistemelor de calcul şi informaţionale. Potenţialul acestora este capabil să revoluţioneze întregul 

sistem social, tehnic și economic.  

În acest context, sistemul de învăţământ trebuie să preia rolul de promotor al tehnologiilor 

informaţionale, pentru a le face accesibile întregii activităţi. 

De-a lungul timpului s-a încercat definirea noţiunilor care alcătuiesc acest concept. 

Și anume, se defineşte termenul de tehnologie ca fiind, ansamblul metodelor, proceselor, 

operaţiilor asupra materiilor prime, materialelor şi datelor pentru realizarea unui anumit produs 

industrial sau comercial. 

Tehnologiile informaţionale au suscitat imaginaţia şi interesul majorităţii cercetătorilor si 

oamenilor de ştiinţă.  

În acest context, noţiunea de tehnologie informaţională evoluează rapid şi integrează 

sensuri din ce în ce mai complexe. 

Tehnologiile informaţionale se pot defini ca fiind ansamblul  de metode ale proceselor de 

producere şi ale resurselor tehnice, unite într-un lanţ tehnologic, care asigură acumularea, 

păstrarea, transmiterea şi afişarea informaţiei, cu scopul diminuării dificultăţii procesului de 

utilizare a resurselor informaţionale şi pentru mărirea operativităţii şi securităţii lor. 
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În cazul sistemului de învăţământ aplicarea conceptului de tehnologie informaţională este 

impetuos necesară, implică și atrage după sine o serie de schimbări, tradiţionalul rămânând notabil, 

dar de domeniul pionieratului. 

În situaţia creată de implementarea tehnologiilor informaţionale cadrele didactice vor fi 

nevoite sa-si adapteze atitudinea, mentalitatea dar și să se preocupe continuu de problema 

autoinstruirii, a formării continue, autodepășirii chiar, pentru a fi in pas cu prezentul. 

Profesorul va trebui să-şi formeze c apacitatea de a se orienta în avalanşa fluxurilor 

informaţionale care ar putea influenţa procesul educaţional, să fie capabil să rețină, să selecteze, 

adapteze și aplice metode moderne, actuale, optime și cu rezultate ulterioare, excelente. 

Schimbarea în structura învăţământului va antrena şi schimbarea rolului profesorului. Mai 

mult decât atât, prin tehnologiile de reţea devine accesibilă utilizarea informaţiilor educaţionale şi 

programelor de instruire, prin intermediul cărora creşte volumul de cunoştinţe al cadrelor didactice 

şi abilităţile lor privind utilizarea computerelor. 
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UTILIZAREA SOFTULUI EDUCAŢIONAL ON-LINE ÎN PROCESUL DE 

INSTRUIRE  
 

Informatician Vasile Costin 

Colegiul Naţional de Informatică ,,Matei Basarab”,Rm. Vâlcea 

Abstract 

 

Metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă avalanşei de cunoştinţe şi acestei 

dispersii accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, care devin tot mai 

specializate, dar în mod paradoxal tot mai interconectate. În sprijinul educaţiei intervin noile 

tehnologii ale societăţii informaţionale – tehnologiile informaţiilor şi comunicaţiilor. 

“Scopul  educaţiei  este de a înlocui o minte 

neîncărcată cu una lipsită de prejudecăţi” 

Malcolm S. Forbes 

 

Dacă la început când computerul a pătruns în  învăţământ era gândit ca un 

instrument de lucru pentru predarea şi învăţarea informaticii în laboratoare de informatică, 

unde aveau acces elevii care se pregăteau în acest domeniu, ultimii ani au adus o adevărată 

revoluţie conceptuală în educaţie, computerul devenind un mediu pentru învăţare în general, 

pentru toate disciplinele din program. 

Extraordinara dezvoltare a tehnologiilor multimedia a contribuit şi ea, facilitând apariţia 

unui domeniu nou, softul educaţional on-line, o foarte interesantă legătură între programare 

informatică, psihopedagogie şi diverse materii din curricula, care astăzi depăşeşte timpul 

experimentelor fiind pe cale să devină un domeniu cu drepturi depline şi viitor sigur în oferta 

educaţională a acestui început de mileniu. 

Formarea competenţelor descrise prin programa şcolară nu este posibilă doar prin utilizarea 

unor strategii clasice de predare – învăţare – evaluare. Computerul simulează procese şi fenomene 

complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin 

intermediul lui, se oferă elevilor modelări, justificări şi ilustrări ale proceselor şi conceptelor 

abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservate. Soft-urile educaţionale au menirea 

de a ajuta celelalte discipline care se predau în şcoală. 

Întrebarea pe care probabil mulţi dintre noi o pun în acest context fiind dacă într-adevăr 

este nevoie de aceste schimbări majore, structurale, care pot genera probleme de adaptare unor 

categorii de profesori sau elevi. Răspunsul este dat de chiar societatea spre care ne îndreptăm.  

Informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi, la orice disciplină se 

pot folosi softuri educaţionale făcând posibilă altfel înţelegerea fenomenelor şi a cunoştinţelor. 
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Ce este de fapt un soft educaţional?  Softul educaţional on-line on-line este un produs 

program  special  proiectat pentru a fi utilizat în procesul de învăţare.  El trebuie să reprezinte o 

provocare din punct de vedere cognitiv, să fie atractiv, să motiveze utilizatorii şi să-i transforme 

în participanţi activi la propriul proces de învăţare. 

Trăsăturile generale ale softului educaţional sunt : 

• este conceput pentru a învăţa; 

• trebuie sa asigure interacţiunea flexibilă elev-computer sau computer-profesor; 

• se adaptează în funcţie de caracteristicile individuale ale utilizatorului; 

Softul educațional on-line rezultă dintr-un laborios proces de proiectare care are trei mari etape: 

• stabilirea temei 

• proiectare pedagogică 

• realizare informatică 

Eficacitatea unui soft se face în funcţie următoarele criterii: 

• gradul de dificultate, aria de cuprindere; 

• structura internă a programului. 

• funcţionarea softului din punctul de vedere al utilizatorului. 

Criteriile care normează proiectarea şi evaluarea unui bun soft educaţional sunt: 

▪ programul să conţină definite obiective de aşa manieră încât să ducă la posibilitatea 

măsurării performanţelor elevului; 

▪ prezentarea obiectivelor să fie pe linia unui curriculum(programe); 

▪ structura programului să se refere la:  

➢ activităţile de recuperare integrate în program; 

➢ trimiteri la paginile anterioare pentru reactualizarea cunoştinţelor; 

➢ existenţa ramificaţiilor secundare pentru alegerea gradelor de dificultate ale 

programului; 

➢ existenţa unui meniu detaliat; 

➢ utilizarea unei grafici adecvate unui suport vizual. 

▪ cuantumul exerciţiilor se reflectă prin: 

➢ varietatea de exemple, probleme şi exerciţii conţinute ce fac apel la achiziţiile 

anterioare; 
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➢ varietatea exerciţiilor aplicative propuse pentru aprofundarea noţiunilor 

achiziţionate prin softul educaţional on-line; 

▪ evaluarea răspunsurilor itemilor să corespundă prin: 

➢ existenţa explicaţiilor pentru fiecare răspuns greşit; 

➢ furnizarea unui comentariu(de către program) chiar în cazul unui răspuns neaşteptat 

din partea utilizatorului; 

➢ existenţa unor pre-teste înaintea noi unităţi de învăţare care să furnizeze elevului 

indicaţiile necesare alegerii drumului de parcurs din meniul programului; 

➢ calitatea post-testelor(în funcţie de obiectivele operaţionale propuse) din materia 

însuşită; 

➢ notarea realizată de program în funcţie de utilizatorul vizat; 

➢ înregistrarea performanţelor obţinute de elev şi facilităţile comunicării lor 

profesorului şi elevului; 

▪ raporturile softului cu elevul, identificate prin: 

➢ gradul de solicitare(activizare) a elevului; 

➢ controlul utilizatorului relativ la propria instruire(ritm, întrerupere, întoarcere, 

repetare); 

Putem afirma că una din caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este 

calitatea interacţiunii cu elevul; de ea depinde măsura în care se produce învăţarea. O altă 

caracteristică este flexibilitatea. Modul în care este proiectat softul cu care va interacţiona elevul, 

va evidenţia o individualizare a parcursului în raport cu reacţiile elevului, cu posibilităţile de 

relevare a dificultăţilor în parcurgerea programului şi de reglare a instruirii. Din acest punct de 

vedere unele soft-uri sunt centrate pe elev (cuprind şi sarcinile de lucru care să asigure învăţarea), 

altele sunt centrate pe profesor (prezintă conţinuturile, dar nu-şi propun şi exersarea). 

Stabilirea temei trebuie să răspundă la o întrebare esenţială: suportul informatic aduce un 

plus de calitate transmiterii/receptării informaţiei? În alte cuvinte este informaţia oferită mai uşor 

asimilabilă sau mai trainică ? 

Distingem mai multe tipuri de softuri educaţionale : 

• softul interactiv de învăţare are înglobată o strategie care permite controlul permanent 

• soft de simulare permite realizarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin 

intermediul unui model care are un comportament analog. Astfel de programe oferă 
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posibilitatea observării modelului în care se schimbă comportamentul sistemului în funcţie 

de modificările operate(schimbarea parametrilor, condiţiilor) ceea ce facilitează 

înţelegerea fenomenului şi nu implică riscurile şi cheltuiala fenomenului real. 

• soft de investigare - elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs) 

ci este un mediu de unde elevul poate să îşi extragă singur informaţiile 

• soft tematic, de prezentare, abordează subiecte/teme din diverse domenii arii curriculare 

din programa şcolară, propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului 

cunoaşterii în diverse domenii 

• soft de testare/evaluare presupune existenta unor programe capabile sa testeze nivelul de 

însuşire a cunoştinţelor prin evaluarea răspunsurilor. O interfaţă grafică prietenoasă va 

afişa mesaje corespunzătoare interpretării răspunsului. Programele de testare pot fi incluse 

în lecţia curentă sau în lecţii recapitulative. Modul de construire a unui test depinde de 

numărul de chestiuni de test (care se stabilesc în funcţie de timpul de administrare şi de 

nivelul de şcolarizare) şi de numărul de concepte, procedee a căror însuşire va fi verificată. 

• softuri utilitare sunt instrumente dicţionare, tabele, editoare 

• jocuri educative în care sub forma unui joc se atinge un scop didactic 

• soft de administrare şi management educaţional este un produs de suport al activităţilor  

şcolare sau de instruire în general. 

Cu ajutorul programelor didactico-informatice, a softurilor educaţionale, se eficientizează 

procesul  de predare – învăţare - evaluare a cunoştinţelor. Utilizând softurile educaţionale în cadrul 

activităţilor se vor dezvolta: 

• gândirea logică- gândirea elevilor câştigă în profunzime şi rapiditate. A şti ce să ceri 

sistemului de calcul impune o ordonare superioară a gândirii. 

• spiritul de observaţie  

• memoria vizuală  

• atenţia voluntară  

• stimularea interesului faţă de nou - atunci când se lucrează cu calculatorul, interesul şi 

implicarea elevului este neîntreruptă. Deschiderea aproape completă pe care o oferă tehnica 

de calcul elimină riscul ca elevul să se plictisească sau ca activitatea să intre în rutină. 
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• stimularea imaginaţiei - varietatea subiectelor abordate de acestea stimulează imaginaţia 

celor care le utilizează, cu atât mai mult cu cât aceste programe sunt special concepute să 

dezvolte fantezia, inventivitatea, rapiditatea luării deciziilor, reflexele. 

• operaţiile intelectuale prematematice 

• deprinderile de lucru cu calculatorul 

• abilităţile de utilizare a informaţiilor primite prin intremediul softurilor educaţionale. 

Softurile educaţionale prezintă o serie de avantaje incontestabile: 

▪ furnizează un mare volum de date; 

▪ stimulează activitatea intelectuală şi dezvoltarea de competenţe; 

▪ asigură o instruire individualizată; 

▪ favorizează parcurgerea unor secvenţe de instruire complexe prin paşi mici, adaptaţi 

nevoilor individuale de progres în învăţare; 

▪ facilitează realizarea unui feedback rapid şi eficient; 

▪ oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct; 

▪ pot fi simulate pe ecran fenomene şi procese în evoluţia lor, unele experienţe greu accesibile 

laboratoarelor şcolare; 

▪ stimulează implicarea activă a elevului în învăţare; 

▪ elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale comportamentului determinate de 

factorii de mediu; 

▪ rezultatele şi progresele obţinute beneficiază de o apreciere obiectivă. 

▪ eliberează elevul de multe activităţi de rutină; 

▪ reduce timpul de studiu 

▪ formarea intelectuală a tinerei generaţii se va face în spiritul autoeducaţiei. 

▪ se poate optimiza randamentul predării prin prezentarea cu ajutorul ecranului a unei largi 

varietăţi de exemple sau modele asociate unei secvenţe de lecţie. Aceasta conduce la 

stimularea inventivităţii şi aplicativităţii, a spiritului participativ şi anticipativ al celui care 

învaţă 

▪ substituie materiale şi instrumente didactice scumpe sau greu de procurat; 

▪ modifică atitudinea faţă de calculator ca instrument de lucru 

▪ creşte calitatea actului pedagogic; 
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▪ în cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile 

profesorului. Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea 

elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, 

deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite. 

În ceea ce priveşte dezavantajele, acestea sunt: 

▪ prezintă segmente de instruire fixe, care nu solicită capacităţi ale minţii umane; 

▪ uneori răspunsul incorect este cotat în funcţie de detaliu şi nu de esenţă; 

▪ introduce mai multă dirijare în procesul de învăţare; 

▪ introduce o stare de oboseală, datorită posibilităţilor reduse de interacţiune umană; 

▪ utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în 

timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor 

elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc 

modern de predare – învăţare - evaluare;  

▪ folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi 

de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea individualizarea excesivă 

a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul 

său psihosocial.  

Concluzii: 

  Societatea informaţională  nu mai este o previziune de viitor ci o stare de fapt a prezentului, 

rămâne la latitudinea fiecăruia cât de repede va şti să facă parte cu adevărat din ea şi aceasta nu 

numai ca o cerinţă exterioară, impusă, ci ca o necesitate individuală de armonizare. Se poate spune 

că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a performanţelor şcolare, 

cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului. 
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ROLUL INDISPENSABIL AL CREATIVITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 
                           

 Ec. Vlangăr Cristina 

Şc. Gimnazială Nr. 5, Râmnicu- Vâlcea 

 

La mijlocul secolului XX cercetările privind creativitatea erau axate pe individ şi, la 

nivelul acestuia, pe factorii intelectuali ai creativităţii (gândirea divergentă, imaginaţia creatoare, 

rezolvarea creatoare a problemelor). Studiul factorilor inhibitor ai creativităţii se ocupă la rândul 

său de blocajele apărute în formarea sau dezvoltarea factorilor intelectuali ai creativităţii. Au 

existat autori care au analizat factorii favorabili dezvoltării motivelor şi atitudinilor creative. Se 

remarcă însă faptul că în perioada respectivă diferitele variabile ale creativităţii erau studiate izolat 

la nivelul personalităţii, deşi se pare că tocmai tensiunea dintre componentele creaţiei, precum şi 

dinamica lor erau stimulative pentru creativitate. 

Importanţa crescândă a creativităţii în plan individual, de grup sau social i-a determinat 

pe mulţi autori să investigheze modalităţile de stimulare a creativităţii. Una dintre căile principale 

de antrenare a creativităţii o constituie identificarea factorilor inhibitori şi stimulativi ai acesteia. 

C. Rogers considera că principalul motiv al creativităţii este tendinţa omului de a se 

actualiza pe sine, de a deveni ceea ce este potenţial. Creativitatea există în fiecare individ aşteptând 

condiţii optime pentru a fi eliberată şi a se exprima. 

Noua abordare integrativ-sintetică, dinamică şi unitară a creativităţii necesită şi o nouă 

viziune asupra factorilor favorizanţi şi frenatori ai acesteia. Factorii care influenţează formarea 

creativităţii trebuie să fie abordaţi în mod global, unitar, interactiv şi dinamic. Trebuie să renunţăm 

la viziunile înguste, atomiste, care mai dăinuie încă în privinţa blocajelor sau barierelor 

creativităţii.  

Acestea se referă la condiţiile în care un individ trăieşte într-un tip de societate sau mediu 

nesatisfăcător pentru el. Insatisfacţiile se pot situa la nivelori diferite, care uneori se întrepătrund.  

Contextul sociocultural constituie un mediu constrângător pentru o persoană atunci când 

ea nu poate admite şi nici nu poate adera la scările de valori, la ideologiile societăţii în care trăieşte, 

pentru că ea nu se poare regăsi pe sine. Aceasta aduce la un conflict al valorilor şi la absenţa 

cadrelor de referinţă. În fiecare societate schimbările, transformările, mutaţiile in gandire se 
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realizează, în general, după anumite procese sistematice care, deşi sunt mai mult inconştiente, 

ciclice, repetitive pot fi divizate pe elemente, faze si analizate ca atare. Astfel, un model politic 

ideologic, cultural etc. parcurge mai multe faze sau etape. 

Etapa  ascendentă, când apare un curent inedit sau o concepţie trecută revine formulată 

intr-un mod nou, original. Gânditorii sau teoreticienii curentului definesc şi clarifică conceptele, 

formulează explicit principii, norme şi elaborează sistemul de credinţe aferent teoriei sau 

curentului respectiv. 

Etapa culminantă – moment în care adepţii, militanţii curentului respectiv difuzează 

ideile într-un mod cât mai convingător pentru a converti cât mai multă lume la aceste idei. În mod 

firesc, pe lângă adepţii curentului, apar simultan reacţiile de apărare faţă de grupurile care militează 

pentru alte valori sau altă ideologie şi care se simt ameninţate. Cu toate acestea, noua ideologie îţi 

croieşte drum înainte, înscriindu-se printre cele dominante.  

Etapa  descendentă -  de uzură a mişcării, ideologiei sau curentului respectiv, care începe 

să regreseze, fiind însoţită de rezistenţe disperate ale adepţilor, care pot să ajungă la forme de 

violenţă, lipsă de respect, agresivitate faţă de cei ce  nu le împărtăşesc ideile. 

Etapa de  inserţie terminală – faza în care mişcarea sau ideologia respectivă îşi ocupă 

locul în contextul celorlalte mişcări existente şi îşi pierde treptat caracterul progresist, novator sau 

alternativ. 

În mod practic, aprecierea cât mai corectă, directă şi mai apropiată de realitate a scărilor 

de valori şi a cadrelor de referinţă este diminuată datorită interpunerii mai multor elemente între 

care se află: 

Instabilitatea societăţilor,  care s-a accentua, s-a accelerat în ultimele decenii ale 

secolului XX, fiind mai greu de depistat ceea ce este prioritar, primordial de ceea ce este 

întâmplător, secundar. Devine din ce în ce mai dificil să apreciezi cu certitudine lucrurile, ideile 

care trebuie conservate sau dizolvate. 

Îmbătrânirea populaţiilor şi a societăţilor. Numărul şi ponderea populaţiei în vârstă 

este din ce în ce mai mare comparativ cu ritmul naşterilor, fapt care duce la conservatorism 

accentuat, la creşterea rezistenţelor la schimbare. 

Descoperirile ştiinţifice sau filozofice pun la îndoială anumite date socotite ca fiind 

fundamentale, decisive, perene. Fiinţa umană preferă obişnuinţa schimbării, ceea ce constituie o 

frână în acceptarea noutăţilor.  
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Saturaţia informaţiilor oferite de mass-media, care îngreunează operarea unei alegeri 

obiective. Liderii politici, prin intermediul televiziunii, orientează oamenii spre anumite opinii şi 

valori folosind mijloace dintre cele mai sofisticate. Alături de cele trei medii tradiţionale ale omului 

(familia sau comunitatea, profesiunea sau studiile, timpul liber sau distracţiile) au apărut mass-

media sau mediul informaţional. Prin mass-media are loc o influenţă difuză asupra populaţiei pe 

care o condiţionează, asupra căreia acţionează prin persuasiune, adresându-se de fapt memoriei 

mulţimii. Înregistrarea informaţiilor se face cu o viteză mai mare decât cea a luminii, reacţia 

omului la acestea fiind aproape inconştientă şi reflexă. Unul din fenomenele implicite ale 

conditţionării prin mass-media este manipularea, care este permanentă. Daca nu dăm dovadă de 

spirit critic şi de luciditate faţă de informaţiile primite prin mass-media, fiecare dintre noi riscăm 

să fim victime ale manipulării. Una din formele cele mai subtile şi insidioase ale manipulării o 

constituie dezinformarea opiniei publice, al cărei scop este răspândirea de informaţii tendenţioase, 

parţial obiective, în vederea deformării realităţii şi evenimentelor.  

Prejudecăţile, ideile gata confecţionate, constituie piedici importante ale creativităţii. 

Contextul sociocultural în care trăim este impregnat şi uneori pietrificat de prejudecăţi. 

Prejudecăţile sunt raportate la tradiţii şi îşi au rădăcinile într-un trecut mai mult sau mai putin 

îndepartat. 

Fiinţele individuale, ca si grupurile din care fac parte sunt educate conform unei anumite 

culturi specifice, care le structurează valorile şi ideologiile. O cultură diferită de cea în care a fost 

crescută o anumită persoană constituie o privire diferită asupra lumii. 

Frustrarea, în general, îţi găseşte originea în senzaţia şi în convingerea de a fi victima 

nedreptăţilor, suferinţelor, jignirilor etc. cauzate de alţii. În viaţa cotidiană, la fiecare pas, întâlnim 

ocazii de frustrare dar impactul lor asupra diferitelor persoane este diferit.  

Frustrările declanşează reacţii şi comportamente mai mult sau mai puţin nuanţate sau 

intense, toate fiind nefavorabile creativităţii. Ne vom referi la şase dintre ele: 

Fuga (retragerea).  Persoana nefiind în stare să facă faţă frustrării încearca să o evite, să 

scape de ea, temporar sau definitiv prin dispariţia din calea ei. Forme mai blânde ale fugii sunt: 

demisia, părăsirea localităţii, visul, neparticiparea, glume care să ducă la devierea de la subiect, 

alcoolul somniferele, drogurile etc. Forma cea mai gravă a fugii este sinuciderea. 

Agresivitatea.  De obicei, este atacată persoana sau instituţia care în viziunea celui 

frustrat se află la originea situaţiei lui. Ca forme mai uşoare sunt cunoscute: calomnia, ironia, bătaia 
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de joc, pamfletele anonime prin care se încearcă reducerea la tăcere a celuilalt.  Există şi forme 

extreme, accentuate ale agresivităţii prin care se urmăreşte eliminarea fizică a persoanei sau 

grupului vinovat: distrugeri fizice, provocarea morţii celuilalt. 

Transferul. Dacă nu se poate acţiona direct asupra persoanei sau a grupului considerate 

a fi vinovate de frustrare, agresivitatea celui frustrat trece asupra altor persoane, grupuri sau 

obiecte. Forme de defulare a persoanei frustrare sunt; terorismul, luarea de prizonieri sau ostateci, 

atentatele etc. care sunt îndreptate spre persoane ce seamănă cu cele vinovate la frustrarea 

individului în cauză. 

Compensarea. Este un fel de consolare prin substitute care pot fi oameni sau lucruri. 

Dintre formele de manifestare consemnăm: tandreţea faţă de animalele domestice sau colecţiile de 

obiecte. Compensarea este un fel de supapă care ajută la depăşirea constrângerilor sociale, 

profesionale, familiale. 

Resemnarea.  Se referă la comportamentul de: supunere, renunţare, apatie, pasivitate, 

chiar fatalism.  

Integrarea frustrărilor. Se referă la aptitudinea de a-ţi asuma frustrările considerate 

majore şi imposibil de depăşit. De exemplu, în faţa unor situaţii imposibile de modificat cum ar fi: 

boala, îmbătrânirea, pierderea locului de muncă etc., persoana în loc să se descurajeze în faţa 

evenimentelor, le acceptă, le asimilează şi încearcă în mod pozitiv, constructiv să le facă faţă. 

Capacitatea de integrare a frustrărilor constituie un factor de manifestare plenară a personalităţii, 

favorabil creativităţii.  

Barierele datorate fricii endemice se referă la teama pe care o încearcă anumiţi membri 

ai societăţii, cei mai vulnerabili, cei care au unele sensibilităţi personale.  

 Înfruntarea cu persoane necunoscute, dar şi cu cele cunoscute le provoacă unora reacţii de 

teamă, adesea imprevizibile. Teama lor se datorează mai ales faptului ca nu pot anticipa sau 

prevedea reacţiile persoanelor cu care vin în contact. Au tendinţa de a-l socoti pe celălalt ca fiind 

un judecător, un om cu atitudine critică, ceea ce le conduce la timiditate. Această situaţie determină 

persoana să fie retrasă, închisă şi aproape mereu gata să se apere.  

Agresivitatea, starea de încordare conflictuală marchează anumite persoane. Ele au 

tendinţa de a se manifesta agresiv, atât verbal, cât şi în scris, prin mimică şi gesticulări. Acest mod 

de a reacţiona este total nefavorabil creativităţii şi nu trebuie ignorat ca agresivitatea manifestată 
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în public (în colectivităţi) este mai dăunătoare creaţiei prin faptul că este contagioasă, putând 

conduce la un climat tensionat. 

Societatea care promovează principiul competiţiei este dură şi crudă pentru cei care nu sunt 

„blindaţi” şi nu au puterea să se apere eficient. De aceea, unii oameni încearcă un sentiment de 

teamă de a nu fi minimalizaţi, „striviţi”.  

Dorinţa de a se ridica este uneori prea mult legată de dominare, învingere şi mai puţin de 

progres, ca atare. De aceea, se întâmplă ca în general competiţia să-i opună mai degrabă pe oameni, 

decât să-i apropie. Dacă o competiţie este corectă, bazată pe valori autentice, atunci ea este 

stimulativă, determinând pe fiecare să dea ce are mai bun şi ducând în final la afirmarea celui mai 

bun. Un asemenea tip de competiţie, care implică valorizarea persoanei, este stimulativ pentru 

creaţie.  

Rezistenţa la schimbare este una dintre barierele cele mai puternice ale creativităţii, fiind 

în acelaşi timp şi cel mai frecvent întâlnită. Prin educaţie, majoritatea oamenilor manifestă o 

puternică rezistenţă la schimbare, deoarece modificările provoacă teama, implicând necunoscutul 

şi asumarea de riscuri.  

Lipsa încrederii în sine este nefavorabilă creativităţii. Fiecare om realizează mult mai putin 

decat posibilităţile pe care le are. Progresul individual şi colectiv se bazează pe încredere în forţele 

proprii, pe motivaţia de a elabora lucruri bune şi pe convingerea că le poţi realiza.  

Barierele datorate atitudinilor individualiste sunt specifice celor care pun accentul pe  

propria persoana. Individul care este centrat pe sine însuşi nu mai poate fi receptiv la ceea ce se 

petrece în afara lui, dialogul cu ceilalţi devine groi, uneori imposibil.  

Necunoasterea propriei persoane favorizează o viziune deformată, chiar eronată cu 

privire la propria persoană. Individul se interpretează pe sine mai mult sau mai puţin conştient, 

este ambiguu în orientările şi deciziile sale şi nu-şi dă seama de consecinţele acestei situaţii. În 

fiecare dintre noi locuiesc mai multe personaje, dintre care le consemnăm: 

- ceea ce suntem în principal, esenţa personalităţii          Personajul fundamental 

- ceea ce ne imaginăm că suntem                                     Personajul admis 

- ceea ce vrem să fim                                                         Personajul visat 

- ceea ce ne-ar plăcea să fim, ca model                            Personajul scop sau model 

- cum ar vrea ceilalţi sau societatea să fim                       Personajul exemplar 

- cum ne văd ceilalţi                                                         Personajul reflectat 
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- cum am vrea noi să ne perceapă ceilalţi                        Personajul aparent 

- ceea ce ascundem celorlalţi                                           Personajul secret 

- ceea ce am dori să părem într-o situaţie dată                 Personajul actor 

- personajul în care ne refugiem în caz de ameninţări      Personajul aparare 

Sentimentele de incompetenţă sau ineficienţă duc la apariţia unei stări depresive, care 

este nefavorabilă creaţiei. În general, sentimentul de inferioritate împiedică pe oricine să fie el 

însuşi, să se realizeze pe sine. Atitudinea creativă prin definiţie presupune o percepere veridică, 

autentică a realităţii. Perceperea realităţii prin prisma sentimentelor duce la denaturarea realităţii.  

Tendinţa de a reacţiona subiectiv naşte o serie de comportamente interumane nefavorabile 

creativităţii: 

- dramatizarea – tendinţa de a exagera sau a minimaliza importanţa evenimentelor; 

- simplificarea – minimalizarea excevisă a problemelor, a dificultăţilor; 

- banalizarea – unui lucru meritoriu, deosebit sau chiar excepţional, considerându-l ca 

ceva obişnuit, personal. 

- interpretarea personală – prin intermediul propriilor mentalităţi, păreri, trăiri subiective; 

- indiferenţa - lipsa de sensibilitate, chiar desconsiderarea, prin neacordarea atenţiei 

cuvenite unor persoane, lucruri, activităţi; 

- generalizarea – unui fapt izolat, singular în mod eronat sau subiectiv. 

Pasivitatea excesivă duce la inerţie, indolenţă şi dezinteres, precum şi la neimplicarea  în 

diferite situaţii. Creativitatea presupune angajarea totală, până la uitare de sine  în activităţi pe care 

le desfăşurăm. Între cauzele acestui tip de pasivitate (temporară sau cronică) se pot afla 

următoarele: 

- discordanţa între proiectul elaborat cu ceilalţi şi cel personal; 

- obligaţia de a desfăşura activităţi care nu-ţi plac, nu le aprobi, dar le faci din 

constrângere, sub presiune; 

- lipsa interesului pentru sarcina propusă sau impusă sau neînţelegerea scopului acesteia; 

- comoditate – aşteptarea instrucţiunilor, obiectivelor de la alţii; 

- frica de a nu face ceva greşit şi de a răspunde pentru aceasta; 

- oboseala, sănătate precară. 

Lipsa de comunicare se poate prezenta în trei ipostaze: 
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-comunicarea imposibilă datorată limbajului, vocalularului (de strictă specialitate), total 

diferite sau altor condiţii obiective şi subiective; 

- comunicare incompletă (ca în cazul manipulării); 

- comunicare deformată, falsificată sau denaturată în mod voit (un exemplu îl pot 

reprezenta discursurile politice).  

În general, oamenii care nu-şi respectă cuvântul dat, care nu respectă legile, care au 

comportamente deviante sunt marginalizaţi de societate. Este de remarcat faptul că şi 

comportamentul creativ este un gen de comportament deviat de la normă, de la medie, dar în sens 

constructiv, valoric. 

Lipsa de autenticitate este nefavorabilă creaţiei. Puţini oameni trăiesc şi se exprimă în 

conformitate cu ceea ce simt şi îşi doresc în mod real. Din raţiuni şi constrângeri sociale sau 

culturale ei acţionează altfel decât ar dori, astfel încât între scala lor de valori şi atitudini, pe de o 

parte, şi cele pe care le afişează, pe de altă parte, există discordanţă. Asemenea oameni sunt mereu 

niste actori, asumându-şi valori cu care nu sunt de acord.  

Cu toate acestea, numărul oamenilor care trăiesc singuri este în creştere. Între cauze se 

află: considerarea lor ca fiind incompetenţi sau neînsemnaţi; respingerea lor de către grup pentru 

că s-au distanţat de el; afişarea unui comportament individualist, teama faţă de alţii care îi 

determină să treacă neobservaţi în relaţiile cu ei. 

Persoana creatoare este independentă. Colectivităţile şi sistemul de educaţie cultivă 

dependenţa individului faţă de grup, pe care în mod voit o interpretează eronat ca dovadă de 

fidelitate faţă de acesta. Factorii prin care oamenii pot fi mai controlaţi şi dominaţi, făcuţi mai 

dependenţi de grup se referă la bani, informaţii, puterea de a comanda, recompensa, pedepse, forţa 

de seducţie fizică şi psihică şi statutul persoanei în grup. 

 

Bibliografie:  

Roco Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Iaşi: Polirom 2004. 

 

  



378  

 

DIGITAL CROSSWORD PUZZLE 

 

Prof. Țenea Codruța 

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea 

 
 
  ACROSS 

1 conventional requirements as to social 
behavior 

6 trademark a type of mobile phone 

7 the act or process of communicating 

8 Digital Citizenship Education 

9 the brand name of a photo-sharing and social 
media software application, launched in 2010. 

10 a programmable electronic device designed to 
accept data, perform prescribed mathematical 
and logical operations at high speed, and 
display the results of these operations. 

 

  

      
   

DOWN 

2 ... is power 

3 digital safety 
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4 the principles and regulations established in a 
community by some authority and applicable 
to its people 

5 an interchange of goods or commodities 
 

     
 
SOLUTION 

 
 
Used digital tools: 

o  https://www.puzzle-maker.com/ 

o https://www.dictionary.com/ 

o Paint 

 

  

https://www.puzzle-maker.com/
https://www.dictionary.com/
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EDUCAȚIA – TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR 

 
Prof. Barbu Mihai 

Colegiul Național Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 
Ionel se ducea la scoala. Lucrurile erau simple: 

- La matematica. Ai cap, intelegi. Daca nu, te chinui mai mult. Incerci sa intelegi sensul, 

sa prinzi logica, lucrezi mult si acasa, te chinui, te chinui si treci clasa. 

- La limba si literatura romana. Lucrurile sunt oarecum logice, doar un pic grele. Din 

cauza volumului mare de reguli, mai ales la gramatica. Dar te chinui. Retii regulile si incerci sa le 

aplici tot timpul. Ulterior devine reflex. Si nu mai ai probleme. 

Asta a fost partea pe care am inteles-o si n-am avut prea multe de comentat in afara de “a 

naibii matematica, dar asta e” sau “grea e limba noastra, dar asta e, e limba mea si trebuie sa o 

stiu”. Lucrurile pe care nu le-am inteles si care mi se par inutile sunt altele. 

Invata pe derost poezia X si Y. De ce? Oricum elevul o s-o uite la doua zile dupa. Pentru 

ca e doar o insiruire de cuvinte. Si multe. Nu e mai util sa o discuti, sa o analizezi, sa vezi ce a vrut 

sa zica x? Acceptand parerile si prin dezbatere, marea majoritate o sa ajunga la aceeasi concluzie. 

Daca toti inteleg poezia, inseamna ca au invatat sa descifreze arta unui poet. Asta ar trebui sa fie 

lectia. Mai departe, partea cu memoratul ei, ar putea fi folosit cel mult ca metoda de rasplata. Dragi 

copii, pentru ca e bine sa stii o poezie, doua, trei, n, cei care o vor retine, vor primi de la mine un 

punct in plus la nota, o ciocolata, etc. 

Diferenta? In loc de sentimentul de teama, copiii invata ce inseamna sa fii rasplatit. 

Cazul 1 : Daca nu invat poezia pe derost, iau nota proasta, vor afla mama si tata, vor rade 

colegii de mine. Asta inseamna stres, anxietate, teama de a rade ceilalti de tine, teama de a nu-i 

dezamagi pe ai tai,etc. 

Cazul 2 : Daca invat si pe derost poezia, cu toate ca stiu ca deja am inteles ceea ce a vrut 

sa transmita autorul si ce a gandit, ai mei vor fi mandri de mine, voi sti ca sunt mai bun decat o 

parte din colegii mei, o s-o impresionez pe Ileana si poate voi avea parte de primul meu sarut 

(stelute, inimoare, etc). Asta inseamna mbitie, sentimentul ca esti rasplatit pentru munca extra, 

recunoastere in fata celorlalti, un sentiment de bine. 

In regula. La varsta aia copiii nu inteleg lucrurile asa cum le-am explicat eu mai sus. Dar 

subconstientul lor lucreaza. Si modul in care ii inveti sa faca lucrurile va ramane intiparit in mintea 
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lor si comportamentul lor. Cea mai benefica lectie pe care o invata in cazul 2 e ca daca vor mai 

mult, pot obtine mai mult. Dar asta implica si mai multa munca. Si decizia e la ei. Si sunt foarte 

sigur ca daca am face un experiment, mai multi copii ar invata poezia pe derost daca ar exista si o 

rasplata, decat daca ar fi o chestie impusa. 

Nu trec peste literatura fara a vorbi despre comentariile marilor opere care se predau in 

scoli. Si o sa fiu scurt si concis dand urmatorul exemplu pe care l-am vazut de multe ori si sunt 

sigur ca se intampla si azi: 

Ionel, de ce crezi tu ca a facut personajul principal? “Pai eu cred ca in mintea lui credea 

ca nu avea de ales. Nu a fost solutia cea mai buna, da, faptele lui sunt sau pot fi de condamnat, 

dar nu trebuie sa uitam ca…” Ionel, deci tu nu n-ai citit ce ti-am predat. Altfel ai fi stiut ca a fost 

un criminal si nu avem motive sa credem altceva. “Ba da, doamna profesoara, l-am citit, dar eu 

cred ca…” Deci Ionel, vrei sa spui ca tu contrazici ceea ce au zis marii critici X, Y si altii, nu? 

“Nu doamna profesoara, doar incerc sa inteleg personajul si sa vad lucrurile din punctul meu de 

vedere.” Ionel, e clar ca nu ne intelegem, tu insisti sa crezi altceva, decat ceea ce stim ca asa e. 

“Dar doamna profesoara…” Dar nimic! Nu avem ce sa mai discutam! Treci la loc, ai 2! 

Nu pot sa inteleg de ce in scoli elevii nu sunt ascultati. Nu poti sa gandesti, sa-ti exprimi 

parerea liber. Trebuie sa inveti ca daca X a zis ca asa e, pai asa e. Si unde e argumentarea? Exista 

argumentarea si ala a avut o parere. Daca m-ai fi lasat sa-mi spun parerea ti-as fi adus si argumente 

suficiente. Nu ca sa crezi ca e ca mine ci doar sa intelegi de ce vad eu asa lucrurile! Nu trebuie sa 

fii tu de acord cu mine. Eu asa le vad. Nu trebuie sa fii de acord cu mine, dar trebuie sa-mi respecti 

parerea. Si nota e pentru munca mea psihica si pentru dezbaterea problemei. Nu pentru ceea ce 

cred! Ceea ce cred e problema mea. N-am dreptul sa am propriile convingeri? N-am dreptul sa fiu 

diferit? N-am dreptul sa fiu unic? Trebuie sa ma aliniez in turma? 

As putea sa continui cu fiecare materie in parte, dar in afara de a refula, nu vad cat ar ajuta 

discutia asta, asa ca voi merge mai departe. 

PREZENT 

Georgica se duce la scoala. 

Nu s-au schimbat multe. Inclin sa cred ca nu s-a schimbat mai nimic. Toti stim cum e 

invatamantul, n-o sa insist prea mult aici, pentru ca nu vreau sa ma repet si daca tot scriu, macar 

sa-mi fac datoria si sa v-aduc alte informatii, alte pareri, astfel incat toata discutia sa aiba si un 

http://www.lectiaverde.ro/
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sens sau cel putin sa trezeasca in voi dorinta de a comenta si de a va spune parerea! Tare si raspicat 

cu subiect si predicat! O sa spun doar atat: 

Sistemul actual de invatamant a fost inventat acum foarte mult timp. Foaaaaaarte mult timp. 

Uitati-va in jur. In ultimii 50 de ani s-a schimbat totul mai mult decat se schimbase in ultimele 

secole. Deci avem nevoie de ceva nou. E clar ca traim revolutia tehnologiei. Viteza informatiei e 

incredibila. Cred ca se poate compara cu viteza luminii. Imi permit sa spun asta pentru ca diferenta 

perceptibila (daca ar al calcula-o un om de stiinta), este imperceptibila pentru omul de rand care 

vrea sa poarte o discutie sau sa lucreze cu un om aflat in celalalt capat al lumii. 

Avem nevoie de ceva nou. Avem nevoie de o revolutie a mentalitatii. De a schimba felul 

in care privim educatia, folosind tot ceea ce am invatat de cand s-a implementat acest antic sistem 

de invatamant pana acum, implicand tehnologia si dezvoltand the next level al sistemului de 

invatamant. 

Acesta este viitorul. Cu parere de rau spun, nu cred ca viitorul e aici. Nu inca. Si cu cat ne 

incapatanam mai mult sa perseveram in indolenta sau indiferenta, cu atat vom pierde mai mult. 

Asteapta 5 secunde. 5,4,3,2,1. Le-am pierdut. Si nu am schimbat nimic. Si timpul asta nu va fi 

recuperat niciodata. 

VIITOR 

Care cred si sper sa fie viitorul? 

Andrei se va duce la scoala. 

La scoala lui se va pune accent pe el. Va fi stimulat sa gandeasca, sa inoveze, sa vina mereu 

cu ceva nou, sa gaseasca o solutie la o problema la care inca nu s-a gasit o rezolvare. 

Se va pune accent pe recompense si NU pe pedepse! 

La romana va fi provocat sa gandeasca si sa inteleaga. 

La istorie nu va fi obligat sa memoreze lectiile. Va trebui sa le inteleaga. Intrebarile vor fi 

de genul “De ce crezi ca X a decis sa atace? Pentru ca a l-a deranjat acea problema. Ok. Tu ce crezi 

despre asta? Cum ai fi procedat? De ce a decis sa atace atunci? De ce nu mai tarziu? Cum au 

reactionat ceilalti? Ce crezi ca s-a intamplat dupa? Toate astea in timp ce se vor face proiectii cu 

razboaiele. Poate intre timp se va dezvolta o tehnologie care sa permita imagini 3D chiar in sala 

de clasa. Curiozitatea va fi mai mare, vei putea sa te intorci inapoi in timp, datorita tehnologiei. Se 

vor face simulari pe calculator cu razboaiele. Elevii vor invata sa dezvolte strategii, ceea ce la 

dracu’, ii va ajuta in viata pentru ca toti avem nevoie de obiective si un plan, nu? Vor putea putea 
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sa schimbe soarta lumii, virtual desigur. Bineinteles ca pentru jocurile astea vor avea nevoie de 

informatii. Pe care le vor cauta singuri doar pentru a dovedi ca ei pot castiga acea batalie, pot 

rezolva acel task. Iar aceste lectii vor fi disponibile pe un manual digital. 

Un astfel de manual este oferit de Holcim Romania, fiind primul manual digital. 

(http://www.holcim.ro/mass-media/comunicate-de-presa/latest-release/article/lectia-verde-creeaza-ti-mediul-holcim-

romania-a-lansat-primul-manual-digital-din-romania.html ). 

Eu propun si o chestie care e in contradictie cu tot ceea ce se intampla acum. Nu li se vor 

mai da toate informatiile elevilor. Nu. Se va face un teaser, un trailer cu acel capitol, va fi creat 

acel joc despre care vorbeam mai sus, iar elevii vor trebui sa munceasca pentru a obtine 

informatiile care ii va ajuta sa treaca la urmatorul nivel in joc. Ca un experiment, daca vreti, 

intrebati-va copiii, fratii, surorile care inca sunt la scoala despre ultima lectie la orice materie. Si 

apoi puneti-le cateva intrebari despre ultimul joc care le-a placut. Cel mai probabil nu-si va aduce 

aminte mare lucru despre lectie, dar va vor povesti despre joc cu lux de detalii. 

La geografie, aratati-le poze sau filmulete cu ceea ce vreti sa ii invatati. Trebuie sa-i faceti 

sa simta ceva, sa auda susurul unei ape, sa vada o cascada, sa vada maretia unui munte, sa realizeze 

ce natura minunata ii inconjoara 

Si odata ce le-ati starnit interesul, ceea ce vreti sa-i invatati vor intreba ei. Dar unde e asta? 

Cat de mare e? Dar cum a aparut acolo, cum s-a format? Cum se ajunge acolo? Si asa mai departe. 

Trebuie sa existe un curs despre protejarea mediului. 

Un curs care sa le arate ce lucruri frumoase existau si cum au fost distruse din nepasare. 

Nu formam soldati, dar trebuie sa ii invatam pe copiii nostri sa spuna “ASA NU!” . “Pai stiti, 

voiam si eu sa tai niste mii de copaci ca sa-mi fac un complex de blocuri. ” Zau? Mars! Stiu ca mai 

ai un bloc. Vrem si noi sa venim sa-l daramam ca sa plantam cateva zeci de copaci. E ok? 

Va exista, sper eu, un curs despre sexologie. Care va fi implementat inca de la varsta de 14 

ani. Care sa le explice clar copiiilor ce se intampla cand faci sex, care sunt rezultatele, ce nasol e 

ca la 16 ani sa ai deja copil, cum ti-ai facut viata aiurea. Pentru ca aici trebuie explicat clar si 

raspicat! Nu mai exista jumatati de masura. Nu incercam sa le inducem frica copiilor nostri. Dar 

ar trebui sa stie despre ce e vorba, cu ce se mananca, ce riscuri exista si sa ia decizii fiind informati. 

Si la fel, as putea continua. 

Concluzia este ca sistemul urmator de invatamant va trebui sa se bazeze pe recompensa si 

nu pe pedeapasa, pe practica mai mult decat pe teorie, pe stimularea gandirii in detrimentul 

http://bit.ly/iPadLectiaVerde
http://www.holcim.ro/mass-media/comunicate-de-presa/latest-release/article/lectia-verde-creeaza-ti-mediul-holcim-romania-a-lansat-primul-manual-digital-din-romania.html
http://www.holcim.ro/mass-media/comunicate-de-presa/latest-release/article/lectia-verde-creeaza-ti-mediul-holcim-romania-a-lansat-primul-manual-digital-din-romania.html
http://bit.ly/iPadLectiaVerde
http://www.lectiaverde.ro/
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memorarii, va trebui sa includa tehnologia precum si elemente de psihologie. E foarte important 

sa ii invatam pe copiii nostri sa gandeasca singuri, sa se adapteze, sa se gandeasca la protejarea 

lucrurilor din jurul lor si sa-si doreasca sa fie informati inainte de a lua o decizie. 

 

 

 

PROIECTUL INTERNAŢIONAL « MATHÉMATIQUES SANS 

FRONTIÈRES » ȘI « MATHÉMATIQUES SANS FRONTIÈRES JUNIOR» 
 

Prof. Aron Roxana 

Prof. Barbu Marcela 

Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea 

http://bit.ly/iPadLectiaVerde
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 Activitatea/proie

ctul  

 

Proiectul Internaţional « Mathématiques sans frontières » și 

« Mathématiques sans frontières junior» 

1.  Perioada în care 

s-a derulat 

Decembrie 2016- Martie 2017, Decembrie 2017-Martie 2018  

2. Grup ţintă la 

nivelul 

parteneriatului 

Beneficiari direcți: 320de elevi de gimnaziu și liceu 

Beneficiari indirecți: elevi și profesori din Colegiul Național Mircea 

cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea  

3. Coordonator Le Rectorat de l'Académie, l'Inspection Pédagogique Régionale, 

l'Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (IREM) 

şi Asociaţia Mathématiques Sans Frontières cu sediul la Liceul Pasteur 

din Strasbourg, Franţa. 

Responsabil național : Prof.Tamara Sabin, de la Eco-Şcoala « Ion 

Creangă » Nr. 9 din Suceava 

4. Obiective 

 

• Promovarea matematicii aplicate în rândul elevilor.  

• Mobilizarea cunoştinţelor matematice ale elevilor,  

• Dezvoltarea intuiţiei, a imaginaţiei, a capacităţii de a selecta şi de a 

lua decizii. 

• Antrenarea gândirii creative si aplicative, 

Familiarizarea  elevilor cu metode moderne de testare-verificare, 

antrenându-i astfel pentru examenele viitoare. 

5. Ariile 

curriculare 

implicate 

Matematică și științe, Limbă și comunicare 

6. Produsele finale 

si rezultatele 

obţinute şi 

gradul lor de 

utilizare 

Elevii au primit diplome și diplome de participare. 

Profesorii au primit adeverințe de coordonator local/ 

evaluator /supraveghetor . 
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concretă la 

nivelul 

parteneriatului, 

al instituţiei şi în 

afara acesteia 

7. Metodele de 

evaluare si de 

diseminare 

folosite 

Evaluare: 13 probleme rezolvate în echipă pentru MSF și 9 probleme 

pentru MSF junior.  

Diseminare: popularizarea concursului și a rezultatelor obținute în 

rândul elevilor liceului, pe pagina Facebook a Colegiului, pe blogul 

Francfrans, afișarea diplomelor în clasele respective.  

Consultarea site-urilor dedicate acestui concurs :  

https://www.acstrasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/competitions/

mathematiques-sans-frontieres/ 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2018-03-02/Premii-la-Concursul-

international-Mathematiques-sans-Frontieres-Junior 

 

Concursul MSF este aprobat în Calendarul Activităților Educative 

Naționale. 

8. Impactul 

(asupra 

instituţiei, 

personalului 

şcolii, elevilor, 

părinţilor, 

comunităţii 

locale, etc.) 

- Derularea acestui concurs include elevii români în competiţii 

internaţionale cu şanse egale de participare, promovează munca în 

echipă  elevi/profesori, sporește motivaţia învăţării matematicii şi a 

limbii franceze, respective engleze. 

- Proiectul sprijină profesorii în demersul didactic de stimulare a 

învățării interdisciplinare  

- Acest proiect stimulează elevii pentru studiul aplicaţiilor practice ale 

matematicii 

- Comunitatea părinților  apreciază și susțin proiectul în mod 

deosebit, deoarece înțeleg caracterul aplicativ al itemilor 

Este  singurul concurs care solicită toată clasa, se lucrează în echipă, 

se încurajează iniţiativa elevilor, se stimulează inteligenţele multiple 

ale acestora. Dintre oportunităţile deschise de acest concurs am putea 

https://www.acstrasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/competitions/mathematiques-sans-frontieres/
https://www.acstrasbourg.fr/pedagogie/mathematiques/competitions/mathematiques-sans-frontieres/
https://www.monitorulsv.ro/Local/2018-03-02/Premii-la-Concursul-international-Mathematiques-sans-Frontieres-Junior
https://www.monitorulsv.ro/Local/2018-03-02/Premii-la-Concursul-international-Mathematiques-sans-Frontieres-Junior
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MsF 2016 – concurs: 25 februarie 2016 

• Se folosește o singură foaie-răspuns de exercițiu 

• Orice încercare va fi punctată 

• Aspectul, calitatea redactării, precizia raționamentelor vor fi luate în considerare 

 

Ex. 1- Ciocologică 

Anatole, Benjamin și Chloe tocmai s-au întors de la schi. Mama lor îi întreabă: Vrea cineva 

ciocolată caldă? 

Anatole răspunde primul și spune: Nu știu. Benjamin răspunde al doilea și de asemenea spune: 

Nu știu. Chloe i-a ascultat pe frații ei și ea răspunde: Da. 

Mama le dă fiecăruia câte o cană cu ciocolată caldă. Explicați cele 3 răspunsuri. 

 

Ex. 2- Metru pătrat 

Floriane a cumpărat o bandă de iarbă sintetică dreptunghiulară de 9 m pe 4 m. Ea vrea să facă din 

ea un pătrat cu minimum de piese și fără pierderi. Fă un desen pentru a explica cum se descurcă 

Floriane. 

 

Ex. 3- Matematică și fotbal 

enumera: colaborare profesională între ţările Europei, colaborare între 

elevii unei clase, colaborare profesională între catedrele de 

matematică/limbi străine, promovarea sistemului românesc de 

învăţământ în Europa.  

9. Caracterul 

inovator 

Subiectele propuse la acest concurs reprezintă o alternativă atractivă 

a celor clasice şi determină participarea numeroasă a elevilor.  

Abordarea diferită a problemelor de matematică îi motivează pe 

participanţi să aleagă acest tip de concurs. 

10

. 

Sustenabilitatea 

activităţilor 

desfăşurate şi a 

rezultatelor 

obţinute la nivel 

instituţional şi la 

nivelul 

parteneriatului 

Ca urmare a promovării acestor practici europene, numărul elevilor 

participanţi la acest concurs creşte, unitatea de învăţământ asigurându-

le condiţii optime de pregătire. 

Diseminarea  acestui program a determinat  înscrierea şi a altor clase 

la concurs,  acesta ducând la o competiţie reală. 
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Un animator a organizat un turneu de fotbal  între 3 camping-uri. Fiecare camping și-a prezentat 

echipa.Fiecare echipă a jucat o singură dată împotriva echipei adverse.Tabelul următor 

recapitulează incomplet rezultatele întâlnirilor. 

Echipa Nr de partide câștigate Nr de partide nule Nr de partide pierdute Nr de goluri 

marcate  Nr de goluri încasate 

Les Flots bleus   1 3 2 

L’Etoile de Mer  1 1 0  

La Sapinière     1 

Reprodu și completează tabelul. 

 

Ex. 4- Alături 

Sylvie se joacă cu 32 de cărți diferite având fiecare un număr întreg de la 1 la 8 și o literă A, B, 

C. sau D. În acest joc, 2 cărți cu o latură comună trebuie să aibă fie același număr, fie aceeași 

literă. Sylvie a așezat 13 cărți pe masă. Pe foaia-răspuns, reprodu și completează grila alăturată. 

 

Ex. 5- Nu poate rămâne decât unul! 

Iată un algoritm:  

• alege un întreg N≥2; 

• scrie toate numerele întregi  de la 1 la N; 

• șterge 2 numere întregi la alegere și înlocuiți-le cu suma lor minus 1; 

• reluați această ultimă operație până ce rămâne un singur număr; 

• anunță rezultatul. 

Putem prevedea rezultatul anunțat când numărul N ales este 10? Ce obținem ca rezultat dacă 

numărul N ales este 100? 

 

 

Ex. 6- Valsul săruturilor 

24 de elevi și 3 cadre didactice au participat la o excursie.Înainte de a se despărți, fetele se 

îmbrățișează între ele, apoi îmbrățișează băieții; băieții își strâng mâna.Cadrele didactice, între 

ele, respectă aceleași reguli ca și elevii, și desigur, fiecare elev strânge mâna cadrelor didactice.În 

total, sunt 118 strângeri de mână. Câte fete și câte cadre didactice au călătorit? Justifică. 

 

Ex. 7- Revine de departe 

Două drepte (d) și (d’) sunt perpendiculare în O. Pe bisectoarea unuia dintre unghiurile drepte 

puneți punctul A astfel încât OA= 5 cm. Fie B un punct pe (d). Dreapta (AB) taie  (d’) în C. 

Notează cu M mijlocul lui [BC]. Când punctul B parcurge dreapta (d), punctul M descrie o 

curbă.Trasează această curbă. 

 

Ex. 8- Kirigami 

În Japonia, kirigami este arta de a decupa și îndoi o foaie de hârtie pentru a vedea ieșind obiecte 

în relief când se îndoaie foaia. Obiectul din kirigami desenat reprezintă 2 scări dispuse ciudat. 

Este obținut prin simplă decupare și îndoire doar a unei foi de hârtie.Scările apar când se îndoaie 

foaia. Decupează, îndoaie o foaie de hârtie cu pătrățele astfel încât scările să apară ca în desen. 

Respectă dimensiunile.Lipește pe foai-răspuns obiectul din kirigami. 

 

Ex. 9- Să piramidăm! 
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Hugo are o cutie cu bețigașe de 4 și de 8 cm. El a realizat solidul prezentat dedesubt. A folosit 

bețigașe de 4 cm pentru baza pătrată și bețigașe de 8 cm pentru restul figurii. Solidul său nu este 

o piramidă căci bețigașele muchiilor laterale nu pot fi așezate în linie dreaptă.  Adăugând 4 

bețigașe, realizează cel puțin o modalitate de a transforma acest solid într-o piramidă 

adevărată.Justifică.Calculează aproximativ în mm înălțimea uneia dintre piramidele obținute. 

 

Ex. 10- După ceasul vostru, cetățeni! 

În timpul Revoluției Franceze, guvernul vrea să impună sistemul decimal pentru toate unitățile 

de măsură. Se instituie deci pe o scurtă perioadă a primei Republici ora decimală.Măsurarea 

timpului și cadranele orologiilor sunt deci schimbate. O zi completă de la miezul nopții la miezul 

nopții este împărțită în 10 ore decimale, fiecare având 100 de minute decimale. Pe un orologiu 

decimal, cadranul reprezintă o zi completă. Astfel, pe acest ceas decimal, acul mic al orelor face 

turul cadranului în 10 ore decimale și acul mare al minutelor face turul cadranului într-o oră 

decimală. Desenează cadranul unui orologiu decimal indicând amiaza (ora 12 ziua). Desenează 

cadranul unui alt orologiu decimal indicând echivalentul orei 13 și 20 de minute de dinaintea 

revoluției. Justifică. 

 

Ex. 11- Două piese 

Myriam are în fața sa o placă de polistiren de 4 cm grosime. Această placă este un pavaj drept cu 

baza pătrată. Ea decupează în această placă un pavaj drept cu baza pătrată cu latura de 20 de cm. 

Spune Sofiei: Uite, obțin 2 solide. Volumul unuia este inferior volumului celuilalt. Dacă aș fi 

decupat un pavaj drept cu baza pătrată cu latura de 19 cm, acela ar fi fost inversul. 

Pentru ce valoare/valori întreagă/întregi, în cm, a bazei pătrată afirmația lui Myriam este 

adevărată? Justifică. 

 

Ex. 12-  Invarianta pentagonului 

Jean a construit, cu ajutorul unui program de geometrie dinamică, un pentagon având 5 laturi de 

aceeași lungime și unghiuri de măsuri diferite. A marcat apoi un punct M în interiorul acestui 

pentagon și a trasat distanțele  de la acest punct la fiecare latură a pentagonului. Deplasând 

punctul M în interiorul pentagonului, a constatat că suma celor 5 distanțe este/rămâne mereu 

aceeași oricare ar fi poziția lui M. Găsește o relație simplă între aria pentagonului lui Jean și 

suma distanțelor de la punctul M la cele 5 laturi ale pentagonului.Demonstrează conjectura lui 

Jean. 

 

Ex. 13- licee teoretice -  Plieri/îndoiri  

Domnul Kazuo Haga, maestru în origami, a găsit o metodă ingenioasă de a împărți prin plieri 

latura unei foi pătrate în părți egale. Iată dedesubt primele etape ale metodei pentru a obține 1/5 

din latură:  

1.Pliază în 4 părți egale o foaie pătrată. 

2.Îndoaie colțul stâng pe un sfert al laturii drepte. 

3.Colorează cele 2 triunghiuri apoi dezdoaie. 

Decupează cele 2 triunghiuri colorate.Suprapune-le pentru a crea situația lui Thales.Lipește acest 

asamblaj pe foaia-răspuns. Calculează x apoi y. Prin ce îndoire finală se obține 1/5 din latura 

foii? 
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Théo scrie o serie de numere întregi pozitive. Începe să scrie de 3 ori numărul 1apoi un alt 

număr. După aceea, el definește regula următoare: începând cu al 5-lea număr, fiecare număr nou 

este egal cu suma celor 4 numere precedente. Al 12-les număr al lui Théo este 1213. Care este al 

4-lea număr din serie? Găsește al 25-les număr al acestei serii. 

Se va accepta și o soluție realizată cu ajutorul tabelarului. 


