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Secțiunea I – Dezvoltarea competențelor digitale la elevi și profesori prin activități 

extrașcolare 

 

 

 

 

DEZVOLTAREA COMPETENŢEI DIGITALE LA ELEVI – O NECESITATE 

 Prof. Ancuţa Bianca 

C.N.I. Matei Basarab Rm. Vâlcea 

 

 

          Tehnologia digitală este inovația secolului XXI și ne modelează felul în care trăim, gândim și ne 

creștem copiii. Copiii noștri sunt printre primele generații care se nasc, cresc și trăiesc în această lume 

digitalizată și sunt așa-numiții „copii digitali‖.  

          Fenomenul tehnologiei digitale a prins proporții uriașe și a adus cu sine o serie de schimbări 

pozitive precum comunicarea facilă, resurse pentru educație și învățare, aplicații care să ne facă viața 

mai ușoară – aplicații pentru gătit, sport, muzică etc. 

          Indiferent de țară, de contextul cultural și de specificul național, sistemele de educație trec la 

aceste reforme pentru adecvarea școlii la o nouă epocă, unde absolventului i se cere mult mai mult 

decât o specializare și/sau o cultură generală. Provocarea cea mai mare este aceea că – dincolo de orice 

fel de retorici – absolventul chiar trebuie să învețe pe tot parcursul vieții. 

          Ca urmare a eforturilor de optimizare a educaţiei la nivel european, din perspectiva adecvării 

şcolii la caracteristicile pieţei muncii, un grup de lucru al Comisiei Europene a redactat şi promovat în 

2006 un document care îşi propune să ofere un „profil de formare european‖ structurat pe baza a opt 

competențe cheie: comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, competenţe 

matematice  și competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii, competența digitală, a învăța să înveți, 

competenţe sociale şi civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală. 

          Competenţele cheie sunt prezentate ca rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoştinţe, 

abilități şi atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente culturale pentru 

învățarea pe parcursul întregii vieți. 

          Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu 

încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru 

informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. Ea ne ajută să stăpânim şi 
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alte competenţe-cheie, cum ar fi comunicarea, competenţele lingvistice sau cele de bază în matematică 

şi ştiinţe,fiind esențială pentru educație, viață profesională și participare activă în societate. 

          Dobândirea acestei competente si stăpânirea ei se realizează structurat în cinci domenii: 

alfabetizarea digitală și informațională, comunicare și colaborare, creare de conținut digital, siguranță 

și soluționare de probleme. 

          Competenţa digitală (abr – TSI – Tehnologia societăţii informaţiei) Cunoştinţe – înţelegerea şi 

cunoaşterea naturii, a rolului şi a oportunităţilor TSI în contexte cotidiene: în viaţa personală, socială, 

profesională. Include aplicaţiile principale de tipul: procesor word, foi de calcul, baze de date, stocarea 

şi gestionarea informaţiilor; înţelegerea oportunităţilor şi a riscurilor potenţiale ale internetului şi ale 

comunicării prin mediul electronic (e-mail, reţea) în contexte de: muncă, petrecerea timpului liber, 

schimbul de experienţe, colaborarea în reţea, învăţare, cercetare; înţelegerea modului prin care TSI 

sprijină creativitatea şi inovaţia, conştientizarea aspectelor care ţin de validitatea şi autenticitatea 

informaţiilor disponibile precum şi de principiile legale şi etice implicate de folosirea interactivă a TSI. 

Abilități – abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi a o folosi într-o manieră critică şi 

sistematică, apreciind relevanţa acesteia, diferenţiind între real şi virtual şi recunoscând legăturile 

dintre acestea; abilităţi de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege informaţii 

complexe; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe internet; folosirea TSI pentru 

sprijinirea gândirii critice, a creativităţii şi a inovaţiei. Atitudini – atitudine critică şi reflexivă faţă de 

informaţia disponibilă, responsabilitate în folosirea mijloacelor interactive, interes pentru implicarea în 

comunităţi şi reţele pentru scopuri culturale, sociale şi/ sau profesionale. 

          Este larg acceptat faptul că formarea competenței digitale trebuie să înceapă de la o vârstă mică, 

însă deciziile legate de tipologia tehnologiilor și timpul alocat acestora trebuie bine cântărite. 

          În cazul învăţământului primar, formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale se va efectua atât 

în cadrul disciplinelor de bază, cât şi în cadrul componentelor curriculare opţionale (exemplu Jocul cu 

calculatorul). Un rol important în formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la acest nivel de 

învăţământ îi revine învăţământului nonformal şi celui informal. Contexte nonformale şi informale de 

învăţare a utilizării TIC: 

 vizite la instituţii din comunitate în cadrul cărora sunt utilizate tehnologiile de informare şi 

comunicare (bancă, studio fotografic, întreprinderi, primărie, magazine etc.); 

 vizite la muzee tehnice sau expoziţii de specialitate; 

 înregistrarea audio sau video cu ocazia unor evenimente speciale (vizite, serbări, expoziţii etc.) 

cu ajutorul diferitelor aparate şi softuri digitale; 

 concursuri de jocuri educative pe calculator. 
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           Există resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente 

sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor 

live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, 

Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, 

teme și studiu individual. 

           Evoluția tehnologiei și integrarea ei în toate sectoarele de activitate ale societății a condus la 

solicitarea sistemului educației de a face față noilor cerințe și provocări pentru școală, pentru actorii ei, 

dar și pentru cei responsabili cu formarea lor. 

Cadrele didactice au analizat  noile resurse tehnologice,punând accent pe nivelul de utilizare a acestora 

pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea activităților educative și tipurile de aplicații folosite ,au 

utilizat manualele digitale. Cu toate că transformarea erei digitale a impus, favorizat și îmbunătățit 

accesul la resurse TIC în școli, există diferențe semnificative între acestea, în funcție de mediul în care 

funcționează, urban sau rural, în detrimentul celor din urmă, cărora încă le lipsesc dispozitivele 

tehnologice de bază. Acest aspect constituie o dificultate majoră, în condițiile în care se așteaptă 

asigurarea de șanse egale la o educație de calitate, la acces la tehnologie, într-o societate care cere 

tineri pregătiți din punct de vedere tehnologic și digital. 

            Interesul evident al elevilor pentru activități ce presupun utilizarea internetului și observând 

scorurile mari pentru competențele de lucru cu motoare de căutare pe Internet se conturează nevoia 

alfabetizării informaționale a elevilor, întrucât cei mai mulți nu posedă competențe de utilizare etică și 

legală a informațiilor din mediul online . Astfel, este necesară acordarea unei atenții sporite sarcinilor 

care ar putea viza alfabetizarea informațională și pe cea tehnologico-pedagogică, care să fie incluse în 

activitățile desfășurate cu ajutorul resurselor digitale. 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DIGITALE ȘI ACTIVITĂȚILE 

EXTRAȘCOLARE 

Prof. Avram Adelina 

Școala Gimnazială Nr.5, Rm. Vâlcea 

 

 

Evoluția tehnologiei și integrarea ei în toate sectoarele de activitate ale societății a condus la 

solicitarea sistemului educației de a face față noilor cerințe și provocări pentru școală, pentru actorii ei, 

dar și pentru cei responsabili cu formarea lor. 

În ultimul timp Tehnologia digitală ne modelează felul în care trăim, gândim și ne creștem 

copiii. Copiii noștri sunt printre primele generații care se nasc, cresc și trăiesc în această lume 

digitalizată și sunt așa-numiții „copii digitali‖. 

Fenomenul tehnologiei digitale a prins proporții uriașe și a adus cu sine o serie de schimbări 

pozitive precum comunicarea facilă, resurse pentru educație și învățare, aplicații care să ne facă viața 

mai ușoară – aplicații pentru gătit, sport, muzică etc. 

Indiferent de țară, de contextul cultural și de specificul național, sistemele de educație trec la 

aceste reforme pentru adecvarea școlii la o nouă epocă, unde absolventului i se cere mult mai mult 

decât o specializare și/sau o cultură generală. Provocarea cea mai mare este aceea că – dincolo de orice 

fel de retorici – absolventul chiar trebuie să învețe pe tot parcursul vieții. 

Ca urmare a eforturilor de optimizare a educaţiei la nivel european, un grup de lucru al 

Comisiei Europene a redactat şi promovat în 2006 un document care îşi propune să ofere un „profil de 

formare european‖ structurat pe baza a opt competențe cheie: comunicare în limba maternă, 

comunicare în limbi străine, competenţe matematice  și competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii, 

competența digitală, a învăța să înveți, competenţe sociale şi civice, spirit de inițiativă și 

antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală. 

Competenţele cheie sunt prezentate ca rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoştinţe, 

abilități şi atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente culturale pentru 

învățarea pe parcursul întregii vieți. 

Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu 

încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru 

informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. Ea ne ajută să stăpânim şi 

alte competenţe-cheie, cum ar fi comunicarea, competenţele lingvistice sau cele de bază în matematică 

şi ştiinţe, fiind esențială pentru educație, viață profesională și participare activă în societate. 
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Competenţa digitală se referă la aplicaţiile principale de tipul: procesor word, foi de calcul, baze de 

date, stocarea şi gestionarea informaţiilor, înţelegerea oportunităţilor şi a riscurilor potenţiale ale 

internetului şi ale comunicării prin mediul electronic (e-mail, reţea), sprijină creativitatea şi inovaţia, 

conştientizarea aspectelor care ţin de validitatea şi autenticitatea informaţiilor disponibile precum şi de 

principiile legale şi etice implicate de folosirea interactivă a tehnologiei informațiilor; la formarea 

abilităților de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi a o folosi într-o manieră critică şi sistematică, 

apreciind relevanţa acesteia, diferenţiind între real şi virtual, abilitatea de a accesa, căuta şi folosi 

servicii bazate pe internet; dar și formarea atitudinii critice şi reflexive faţă de informaţia disponibilă, 

responsabilitate în folosirea mijloacelor interactive, interes pentru implicarea în comunităţi şi reţele 

pentru scopuri culturale, sociale şi/ sau profesionale. 

Este larg acceptat faptul că formarea competenței digitale trebuie să înceapă de la o vârstă 

mică, însă deciziile legate de tipologia tehnologiilor și timpul alocat acestora trebuie bine cântărite. 

În cazul învăţămîntului primar, formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale se va efectua atît în 

cadrul disciplinelor de bază, cît şi în cadrul componentelor curriculare opţionale(exemplu Jocul cu 

calculatorul). Un rol important în formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la acest nivel de 

învăţămînt îi revine învăţămîntului non formal şi celui informal.  

În contexte non formale şi informale dezvoltarea competenței digitale se poate realize prin vizite la 

instituţii din comunitate în cadrul cărora sunt utilizate tehnologiile de informare şi comunicare (bancă, 

studio fotografic, întreprinderi, primărie, magazine etc.); 

 vizite la muzee tehnice sau expoziţii de specialitate; 

 înregistrarea audio sau video cu ocazia unor evenimente speciale (vizite, serbări, expoziţii etc.) 

cu ajutorul diferitelor aparate şi softuri digitale; 

 concursuri și olimpiade școlare ; 

 concursuri de jocuri educative pe calculator. 

Există resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente sub 

formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor live, cât 

și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, Kahoot, 

Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, teme și 

studiu individual. 

Interesul evident al elevilor pentru activități ce presupun utilizarea internetului și observând 

scorurile mari pentru competențele de lucru cu motoare de căutare pe Internet se conturează nevoia 

alfabetizării informaționale a elevilor, întrucât cei mai mulți nu posedă competențe de utilizare etică și 

legală a informațiilor din mediul online . Astfel, este necesară acordarea unei atenții sporite sarcinilor 
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care ar putea viza alfabetizarea informațională și pe cea tehnologico-pedagogică, care să fie incluse în 

activitățile desfășurate cu ajutorul resurselor digitale. 
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A FI PROFESOR ÎN ERA DIGITALĂ 

 

Prof. înv. primar Bucuroiu Daniela 

Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

 

 

În ultimii ani în spațiul educațional se face frecvent referire la „școala secolului 21‖, 

„profesorul în secolul 21‖, „abilitățile secolului 21‖ etc. Ne putem întreba oare ce realități inspiră o 

asemenea preocupare? Un prim răspuns ar putea veni din înțelegerea faptului că educația în secolul 21 

este profund afectată de schimbările din societate: globalizarea, tehnologia, dinamica pieței muncii, 

imigrația etc. Aceste aspecte generează la rândul lor modificări la nivel de finalități, conținuturi, 

practici educaționale sau tendințe în formarea profesorilor. Sistemele educaționale din întreaga lume 

sunt în căutarea celor mai bune practici pentru a pregăti copiii și tinerii din școlile de astăzi pentru a 

face față solicitărilor de viață și de muncă tot mai complexe ale secolului 21. 

Un profesor pentru secolul 21 este conștient de faptul că trebuie să pregătească elevii pentru 

viitor și nu pentru prezent. Acest lucru presupune viziune, iar în plan acțional o preocupare sistematică 

pentru a dezvolta elevilor „abilitățile secolului 21‖: comunicare, cooperare, gândire critică, creativitate. 

Se apreciază că aceste aceste abilități vor face diferența între cei care sunt și cei care nu sunt pregătiți 

pentru a face față provocărilor secolului 21. Provocările pentru profesori constau în a crea situații de 

învățare pentru ca elevii să exerseze aceste abilități în contextul disciplinelor din curriculum. 

Educația în secolul 21 nu se mai poate face doar cu tabla și cu creta. Tehnologia a avansat și 

pune la dispoziția spațiului educațional instrumentele sale. Tinerii și copiii sunt atrași de cultura 

digitală și de suporturile tehnice care o promovează. Pentru a intra in conexiune cu acești tineri și 

copii, profesorii trebuie să vorbească limba lor, să valorifice abilitățile lor pentru oferirea de noi 

experiențe de învățare (Cucoș, 2008). Noile tehnologii de informare și comunicare  pot ușura 

instruirea, pot să îi confere acesteia noi dimensiuni în spațiul virtual (jocuri virtuale, grupuri de 
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discuții, clase mobile, resurse on line, proiecte de grup on line, portofolii digitate etc.). Integrarea 

tehnologiei în practicile de instruire aduce experiențele de învățare la un alt nivel și mult mai apropiat 

de limbajul generației nativilor digitali. 

 Un profesor eficient știe care sunt cele mai bune instrumente care pot susține activitățile de 

predare-învățare sau evaluare, știe cum și când să le folosească, având în vedere că raportul de 

complementaritate între uman și tehnic este necesar și benefic. Poveștile, jocurile copilăriei, contactul 

direct, conversația față în față își păstrează rostul lor în dezvoltarea copiilor. Respingerea noilor 

tehnologii de către cadrele didactice sau neutilizarea lor înțeleaptă în activitatea de instruire sporește 

riscul creșterii distanței între generații. Sigur că nu trebuie să uitam că nu toți copiii au acces la 

tehnologie, nu toate școlile au dotările necesare pentru valorificarea acesteia. Cultura digitală este încă 

un vis pentru mulți copii. Îi avem în vedere pe copiii din zonele sărace și foarte sărace ale României, 

pentru care poate laptele si cornul reprezintă unica motivație de a merge la școală. Cu mai putină sau 

mai multă tehnologie, orice dascăl știe însă că baza succesului în educație rămâne relația pe care o are 

cu elevii. 

Centrarea pe elevi presupune ca activitatea de predare să fie adaptată la nevoile și experiența de 

cunoaștere a elevilor, să genereze învățare activă şi să valorifice stilurile diferite de învățare ale 

acestora. Pentru ca învățarea activă să se producă, profesorii trebuie să angajeze elevii într-un efort 

intelectual, să trezească resorturile afective şi volitive ale acestuia, apelând la metode și mijloace de 

învățământ adecvate. Copiii sunt diferiți și au așteptări diferite. 

Profesorul de azi trebuie să fie capabil să își analizeze practicile de instruire și să se adapteze la 

nevoile elevilor, fie că e vorba de integrarea de tehnologii, de reconsiderarea metodelor de predare sau 

de evaluare sau de gestionarea relației cu elevii. 

Un profesor eficient trebuie să fie capabil să colaboreze cu colegii de la locul de muncă sau din 

alte părți ale țării/lumii, cu managerii sau inspectorii, cu părinții copiilor, cu reprezentanți ai 

comunității. Împărtășirea de idei și experiențe, comunicarea și învățarea de la ceilalți, derularea de 

proiecte educaționale reclamă abilități de cooperare din partea profesorilor. Profesorii trebuie să își 

asume învățarea continuă. Nu pot cere elevilor acest lucru, dacă ei înșiși nu demonstrează abilități de 

învățare continuă. Ei trebuie să fie la curent cu ceea ce este nou în materie de educație sau la nivelul 

disciplinelor pe care le predau. Un profesor care se respectă și care își respectă elevii nu încetează să se 

formeze pe tot parcursul exercitării profesiei. Ameliorarea continuă a practicilor profesionale, 

exersarea reflexivității în raport cu acestea, învățarea permanentă, sunt modurile prin care un profesor 

își poate menține prospețimea în profesie și poate munci în spiritul vremurilor în care trăiește și mai 

ales a celor care vin. 

Ca profesori trebuie să fim preocupați să-i învățăm pe elevi nu doar să învețe, ci și să formăm 

caractere, să-i ajutăm să-şi consolideze anumite valori și atitudini precum: solidaritatea, dragostea, 

cinstea, respectul, spiritul de într-ajutorare, compasiunea față de ceilalți etc. Într-o lume ale cărei 

repere morale sunt tot mai diluate, nu ne putem permite să uităm de valori. Dar pentru asta trebuie să 

ne reamintim că un profesor educă nu numai prin ceea ce știe, dar mai ales prin ceea ce este. Pentru 

credibilitate este esențial să promoveze o imagine pozitivă a profesiei didactice în fața elevilor, în 
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societate. Toți profesorii trebuie să acorde atenție comportamentului elevilor, în condițiile în care de 

multe ori strada, mass media, viața publică sabotează în mare măsură acțiunea școlii, oferind un 

spectacol antieducațional. Este de preferat ca profesorii să-și alieze părinții în demersul educativ și 

împreună - școala și familia să asigure contextul necesar pentru ca elevii să se dezvolte armonios. 

intelectual, emoțional și comportamental. 

Tind să cred că unele nevoi ale copiilor s-au schimbat de-a lungul anilor, în timp ce altele au 

rămas la fel. Elevilor din ziua  de astăzi nu  trebuie să le impunem să memoreze informația dată de noi, 

ei pot să și-o însușească de oriunde. Copilul din ziua de astăzi are nevoie de o îndrumare, pentru a 

înțelege ce beneficii și ce riscuri implică utilizarea tehnologiei. Rolul unui dascăl priceput este de a 

încerca să integreze tehnologia cu spiritul ludic. 

Un  cadru  didactic eficient se pliază pe nevoile elevului, adâncește calitățile, talentele și 

pasiunile acestuia, elimină imperfecțiunile caracterului și modelează când este nevoie orice aspect 

corijabil. Profesorul eficient este acela care indiferent de numărul generației pe care o are sub aripa sa, 

reușește să transmită dorința și setea de cunoaștere în fiecare zi și în fiecare oră petrecută cu elevii săi. 

Folosirea tehnologiilor moderne în școală face parte din evoluția naturală a învățării și 

sugerează o soluție firească la provocările moderne adresate învățării şi a nevoilor elevilor. Integrarea 

acestora în procesul tradițional de predare-învățare-evaluare este o oportunitate de a integra inovațiile 

tehnologice cu interacțiunea şi implicarea oferite de modul tradițional de cunoaștere. Nu este un proces 

ușor, dar dificultățile pot fi depășite având în vedere potențialul acestui tip de cunoaștere. 

Profesorul trebuie să se simtă liber să răspundă critic, dar în același timp creativ noilor 

tehnologii și sub nici o formă nu poate să ignore acest aspect dacă vrea să comunice cu elevii. 

Adevărata importantă a tipului de predare–învățare - evaluare care  combină metodele 

pedagogice tradiționale cu TIC ține de potențial. Acest tip de învățare este o oportunitate în a crea 

experiențe care pot furniza tipul de predare-învățare potrivit într-un anumit moment, loc şi pentru un 

anumit elev nu numai la școală, ci și acasă. Acest tip de învățare ar putea deveni global, ar putea 

transcede granițele formale ale țârilor și ar putea aduce împreună grupuri de elevi din culturi și 

meridiane diferite. În acest context, generalizarea folosirii TIC în școală ar putea deveni una dintre 

realizările importante ale secolului nostru. 

În era digitală în care trăim, paradigma cunoașterii trebuie să fie una a dialogului, educația 

trebuie să meargă dincolo de instrumentele culturale specific. Dezvoltarea educației în direcția 

dialogului nu poate fi decât rezultatul unui mod de predare-învățare-evaluare la un nivel de 

conceptualizare mai ridicat decât în trecut. Pentru că dialogul presupune deschidere, lărgirea 

orizontului și adâncime, acest mod de învățare este atât o direcție individuală pentru elev, cât și una 

socială pentru școală ca întreg. 

Combinarea TIC cu metodele tradiționale pedagogice reprezintă o schimbare de paradigmă cu 

implicații asupra cunoașterii în societate în general și asupra învățării în special, de aceea disciplina 

pedagogică trebuie modificată în conformitate cu noul context în care trăim. 

Folosirea TIC în școală face parte din evoluția naturală a învățării și sugerează o soluție 

elegantă la provocările moderne adresate învățării și a nevoilor elevilor. Integrarea TIC în procesul 
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tradițional de predare-învățare-evaluare este o oportunitate de a integra ultimele descoperiri 

tehnologice cu interacțiunea și implicarea oferite de modul tradițional de cunoaștere. 

Cu toate că are un potenţial foarte mare, calculatorul este inferior profesorului în ceea ce 

priveşte transferul de cunoştinţe. De aceea tehnicile e-learning în instruire şi evaluare trebuie să se 

dezvolte pe două căi, şi anume creşterea calităţii şi eficienţei strategiilor de învăţare cu ajutorul 

calculatorului, respectiv adaptarea şi individualizarea învăţării în relaţia calculator-elev. 

În domeniul comunicării pedagogice, calculatorul are o serie de avantaje asupra omului - 

profesorul adaptează datele furnizate de către calculator pentru fiecare elev în funcţie de cantitatea de 

date ale unei topice şi de modul de prezentare al acestor date (texte, desene, tabele sau imagini); 

- ―răbdarea‖ calculatorului nu cunoaşte margini, în sensul că la cererea elevului calculatorul 

poate repeta o explicaţie sau prezenta anumite informaţii de ori câte ori se doreşte, cu orice viteză şi în 

orice ordine; 

- elevul primeşte răspuns pentru orice întrebare, chiar şi una stupidă, în timp ce, în cadrul unei 

instruiri clasice aceasta îi poate crea un sentiment de jenă sau atrage glumele celorlalţi studenţi; 

- calculatorul face o evaluare obiectivă a performanţelor elevului şi furnizează informaţii 

importante profesorului pentru individualizarea rutei de învăţare a fiecărui elev; 

- calculatorul poate furniza experienţe şi metode de învăţare care altfel ar fi prezente doar la 

mai mulţi profesori; 

- calculatorul oferă posibilitatea instruirii dincolo de orele de curs şi contribuie la posibilitatea 

învăţării continue pe tot parcursul vieţii (life-long learning). 
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UN up-DATE al educației prin TIC 

 

Inf. Cojocaru Cătălin 

 I.S.J. Vâlcea 

 

            Evoluţia societăţii în ultimele decenii, marcată fundamental de transformarea ei într-o societate 

digitală, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele sale, impunând – prin noul suport tehnologic – un 

ritm accelerat al progresului şi, mai ales, necesitatea unei mai clare orientări a strategiilor, a direcţiilor 

de acţiune şi a adecvanţei mijloacelor utilizate. 

Statele membre, România în particular, trebuie să integreze învăţarea digitală (eLearning) în 

politicile naţionale de modernizare a educaţiei şi formării profesionale, inclusiv în programele de 

învăţământ, în evaluarea rezultatelor procesului de învăţământ şi în calificarea profesională a 

profesorilor şi formatorilor.  

În acest context, sistemele de învăţământ, educaţia, se află în faţa unei provocări capitale: ele 

trebuie să-şi regândească întregul arsenal – conţinuturi, metode, structuri – prin prisma unor jaloane 

orientative, deduse din tendinţele de dezvoltare a societăţii.  

            În contextul schimbărilor rapide sociale şi a nevoii continue de pregătire şi formare vorbim şi 

pentru învământul preuniversitar şi în particular pentru predarea disciplinelor informatice despre noi 

paradigme educaţionale cum ar fi:   

 individualizarea învăţării. Fiecare persoană care învaţă este diferită, în sensul unui stil diferit 

de învăţare, a unor cunoştințe anterioare (background) diferite, cu diferite interese şi motivaţii. 

Chiar dacă se recunoaşte că fiecare persoană este strict individualizată, desfăşurarea "clasică" a 

procesului instructiv-educativ nu permite o bună individualizare a procesului de instruire. 

 motivarea. Individualizarea procesului de instruire determină, în general, o creştere 

amotivaţiei persoanei instruite. În același timp, caracterul ludic al utilizării unor anumite 

programe determină o întărire a motivaţiei.   

 învăţarea interactivă. Elevul are un rol activ. Interactivitatea susţine procesele de învăţare 

creativă, prin descoperire.   

 individualizarea conţinutului. Elevul poate avea controlul conţinutului şi al căilor de învăţare 

a acestuia, pentru adaptarea interacţiunii la diferite stiluri de învăţare.   

 schimbări în statutul profesorului. Profesorul organizează resursele de instruire, oferă 

recomandări cu privire la ceea ce este bine să se realizeze în timpul interacţiunii educaţionale.  

 schimbări în tehnicile de evaluare. Cu ajutorul calculatorului, testarea şi instruirea se pot 

realiza concomitent. Evaluarea poate fi o activitate continuă.   

 schimbări în cadrul organizatoric de desfăşurare a activităţii de instruire. Se poate 

fructifica, în acest sens, flexibilitatea inerentă a interactivităţii. Grupele de studiu pot varia ca 

dimensiune, criteriile de constituire fiind deosebit de flexibile. Se poate practica de asemenea 

sistemul de instruire la distanţă. Introducerea în şcoala a tehnologiei educaţionale bazate pe 

TIC are un puternic impact asupra strategiilor didactice şi a dezvoltării unor forme de 

organizare a instruirii care nu sunt posibile cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tradiţionale. 

Actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor profesorului, ci rodul unor 
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interacţiuni ale elevului cu cel care conduce învăţarea, cu calculatorul, cu sursele de informare 

puse la dispoziţie (Internet, enciclopedii etc.).  

          Metodele de învăţare programată ca: algoritmizarea, modelarea şi simularea, învăţarea prin joc, 

trebuie îmbinate în mod eficient cu cele euristice pentru formarea stilului de muncă de tip participativ, 

prospectiv şi creativ. Autoinstruirea, învăţarea angajată capătă o pondere din ce în ce mai mare, 

profesorii devenind ghizi, consilieri, chiar componenţi ai unor echipe create special pentru a investiga 

o anumită situaţie. 

          Nivelul performanţei şcolare depinde de metodele de predare/evaluare aplicate. Se constată o 

creştere calităţii instruirii, în cazul în care metodele tradiţionale se înlocuiesc sau se completează 

Investeşte în oameni! cu metode moderne, care implică noile tehnologii. Se constată o creştere în acest 

caz a nivelului performanţelor şcolare şi motivaţiei pentru învăţare. Utilizarea TIC în demersul didactic 

constituie o formă adecvată şi firească în care elevii sunt pregătiţi pentru a se integra într-o societate 

informatizată, asigurând un avantaj major, atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi.  

 

 Avantaje ale TIC pentru cadrele didactice:  

o Creşterea ponderii timpului alocat interacţiunii cu elevii în procesul educaţional 

o Diversificarea demersului didactic specific disciplinelor informatice 

o Realizarea progresului şcolar prin valorificarea instrumentelor şi resurselor didactice specifice 

TIC în cadrul disciplinelor informatice 

o Conferă noi valenţe rolului educatorului 

o Stimularea creativităţii cadrelor didactice în procesul educaţional 

o Oferă posibilitatea îmbogăţirii arsenalului instrumental 

o Diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare în scopul creşterii gradului de 

obiectivitate a evaluării 

o Stimularea abordării integrate şi interdiciplinare/transdisciplinare 

o Optimizarea activităţilor de învăţare organizate pentru elevii cu cerinţe educative speciale 

o Oferă facilităţi de prelucrare şi interpretare rapidă a datelor 

o Permite adaptarea actului didactic în funcţie de nevoile elevilor 

o Oferă posibilitatea de a obţine un feed back rapid prin evaluare automată 

o Creşterea obiectivităţii evaluării 

 

 Avantaje ale TIC pentru elevi  

o Creşterea interesului elevilor faţă de disciplinele informatice  

o Creşterea ponderii timpului de învăţare în clasă 

o Motivarea elevilor pentru obţinerea progresului şcolar  

o Activizarea elevilor în vederea formării competenţei de comunicare  

o Stimularea creativităţii elevilor atât în activităţile individuale, cât şi în cele de grup  

o Realizarea unor experienţe de învăţare la disciplinele informatice prin stimularea învăţării prin 

colaborare  

o Creşterea încrederii elevilor în procesul de evaluare  

o Dezvoltarea interesului pentru abordarea integrată şi interdisciplinară/transdisciplinară a 

disciplinei  

o Motivarea elevilor cu cerinţe educative speciale pentru învăţare, accesul la informaţie a 

grupurilor vulnerabile  

o Individualizarea învăţării  
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o Dezvoltă abilităţi de abstractizare  

o Dezvoltă capacitatea de mobilizare a efortului voluntar  

o Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare şi consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică 

           În Legea Educaţiei Naţionale se stipulează respectarea principiului echităţii şi egalităţii de 

şanse, potrivit căruia accesul la oportunităţile de învăţare se realizează fără discriminare. Utilizând 

noile tehnologii, respectiv Internetul şi sursele de documentare on-line, fiecare tânăr are şanse egale de 

dezvoltare intelectuală. Integrarea TIC va asigura crearea unui mediu de învăţare în vederea creşterii 

accesului la educaţie de calitate şi formării unor competente cheie şi profesionale, care să faciliteze 

integrarea pe piaţa muncii. 
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EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ PRIVIND ROLUL TIC ÎN ORGANIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

  

Prof. Cojocaru Nicoleta 

 C.N.I. Matei Basarab Rm.Vâlcea 

 

 

I. Activitatea extrașcolară 

Complexitatea procesului de învățământ, multitudinea obiectivelor educaționale, marea 

varietate a intereselor și aptitudinilor elevilor au condus la necesitatea promovarii și a altor forme de 

organizare a activității instructiv-educative. În aceste forme de organizare se înscriu și activitățile 

extrașcolare. Acestea sunt activități complementare lecției și contribuie în modalități specifice la 

http://www.yahoo.com/
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realizarea scopurilor și obiectivelor educaționale. Se desfășoară sub îndrumarea unui cadru didactic în 

cadrul cercurilor de elevi de la palatele și cluburile copiilor. După conținutul activității, pot fi cercuri 

cultural-artistice, științifice, tehnico-aplicative, sportive etc. Valorificarea acestor tipuri de activități se 

poate face prin expoziții, serbări, concursuri, întreceri sportive, publicații în revistele școlare.  

De asemenea activitățile extrașcolare se pot clasifica și în funcție de mediul în care se 

desfășoară, astfel:  

Activități parașcolare: sunt organizate în mediul socio-profesional. Acestea urmăresc 

îmbogățirea achizițiilor elevilor, îmbunătățirea performanțelor socio-profesionale; includ practica, 

strategiile de practică în unitați economice în vederea calificării, vizionării de expoziții, vizite în unități 

productive, economice, științifice. 

Activități perișcolare: sunt organizate în mediul socio-cultural; urmăresc îmbogațirea 

orizontului spiritual, destinderea, relaxarea; includ activități de autoinstruire și autoeducație, de 

divertisment, utilizarea mijloacelor multimedia, navigarea pe internet etc. 

II. Tehnologia informației și comunicației (TIC) 

Pot spune că tehnologia informației și comunicației are un rol indirect și unul direct în 

organizarea și derularea activităților extrașcolare. Rolul indirect derivă din aceea că fiecare profesor, 

indiferent de specialitatea pe care o predă, utilizează calculatorul și Internetul ca mijloc de informare. 

Rolul direct constă în studiul efectiv al TIC-ului în cadrul cercului de elevi. 

II.1 Jocurile electronice 

―Jocurile pe calculator sunt super!‖, spune un tânăr. ―Faci unele chestii pe care nu le-ai 

face niciodată în viața reală pentru că... ai da de necaz‖.  

Fără îndoială, jocurile electronice reprezintă mai mult decât un divertisment de înaltă 

tehnologie. Ele alungă plictiseala, dezvoltă unele aptitudini și îmbunătățesc reflexele. Unele pot chiar 

îmbunătăți cunoștințele de matematică și deprinderile de citire. Pe lângă asta, cel mai nou joc video 

poate fi subiectul de conversație în curtea școlii. Iar, dacă l-ai jucat și tu, ai despre ce să discuți cu 

colegii. 

Dacă vei căuta cu atenție, vei putea găsi un joc nu doar captivant, ci și potrivit din punct de 

vedere moral. Dar de ce trebuie să fii prudent? 

Din păcate nu toate jocurile elecronice înseamnă distracție inofensivă. Multe jocuri 

violente pot fi jucate cu alții pe Internet în timp real. Astfel, jocul devine o experiență aparte. 

E important ce alegi! 

Cei ce joacă jocuri violente ar putea spune ―Dar nu are nimeni de suferit! Nu e nimic real. 

E doar un joc‖. Totuși, nu te lăsa înșelat de astfel de raționamente false. 
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II.2 Navigarea pe Internet. Copiii pe Internet. Sfaturi pentru copii.  

Internetul este o lume fantastică, plină de informații utile si lucruri distractive, la care toți 

copiii au dreptul. Dar aceasta lume ascunde si pericole ce pot fi evitate dacă respecți urmatoarele 

reguli: 

 Stabilește împreună cu parintii tăi regulile de folosire a calculatorului și a Internetului.  

Poți face o lista cu site-urile pe care dorești să navighezi sau pe care ți le propun parinții și hotărâți 

de comun acord orele când e cel mai potrivit sa utilizezi Internetul. Calculatorul te poate ajuta să-ți 

faci temele sau să-ți petreci timpul într-un mod plăcut. Parinții te pot învăța cum să găsești mai 

repede informațiile utile, dar și tu le poti arăta cât de priceput ești în folosirea calculatorului. 

 Nu da nici unei persoane întâlnite pe Internet informații personale despre tine sau familia ta. 

Acestea pot fi numele, vârsta, numarul de telefon, fotografii, adresa, școala la care înveți, locul de 

munca al parintilor etc. Atunci când aceste persoane necunoscute insista (prin email, pe chat sau 

telefonul mobil) sa afle cine esti si unde locuiesti, anunță-ți parinții imediat. 

 Parolele sunt secrete și îți aparțin.   

Ele sunt ca si cheile de la casă pe care nu le dai nimanui, nici măcar cunoscuților. Cu excepția 

parinților! Trebuie să-i refuzi întotdeauna pe prietenii care îți cer parola, deoarece aceștia pot 

folosi adresa ta de email pentru a trimite mesaje jignitoare altor persoane sau pentru a intra pe site-

uri interzise. Dacă bănuiești că parola ți-a fost divulgată, schimb-o imediat, singur sau cu ajutorul 

părinților.  

 Dacă vrei să te întâlnești față în față cu persoanele cunoscute pe Internet, anunță-ți părinții pentru a 

te însoți, preferabil într-un loc public.  

Nu accepta niciodată să mergi singur. Oamenii pot fi foarte diferiți de ceea ce par a fi pe Internet. 

Nu de puține ori baieții se dau drept fete sau invers, ori vârsta declarată nu este cea adevarată. 

Pentru a evita orice pericol, nu folosi telefonul personal pentru a suna pe cineva întâlnit pe 

Internet. Discută mai întâi cu părinții tăi acest lucru. 

 Postează cu mare grijă fotografii cu tine sau cu familia ta!  

Atunci când dorești să încarci (upload) fotografii sau filme pe site-urile pe care trebuie să-ti creezi 

un profil sau cont (cum ar fi, Hi5, My Space etc.), selecteaza fișierele împreuna cu părinții. Învață 

să creezi o listă cu persoanele care îți pot vedea profilul. Folosește camera web numai când sunt 

părinții alături de tine. Nu uita, fotografiile sau filmulețele, odată postate, pot ramane pentru 

totdeauna pe Internet chiar dacă le vei șterge! 

 Nu tot ceea ce citești sau vezi pe Internet este adevărat. 

Astăzi, multe persoane, inclusiv copiii, pot sa creeze pagini web sau să posteze texte, fotografii, 

stiri. În plus, fotografiile și filmele pot fi modificate pe calculator cu ușurință. Pentru a verifica 

daca ceea ce ai aflat pe Internet este adevarat, cere ajutorul parintilor sau profesorilor tai care îti 

pot oferi si alte surse de informare. Nu descarca si nu instala programe pirat sau pe care nu le 

cunosti; ele pot distruge datele de pe calculatorul tau. 
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 Nu raspunde la mesajele care te supără sau care conțin cuvinte sau imagini nepotrivite!  

Pastreaza-le pentru a le arata parintilor, profesorilor sau, în cazuri grave, Politiei. Daca primesti e-

mail-uri, fisiere, fotografii sau programe de instalare care ti se par suspecte de la cineva pe care 

nu-l cunoști și în care nu ai încredere, șterge-le din calculator. Ele pot avea viruși sau programe 

care îți vor citi toate datele de pe calculatorul tău. Cere ajutorul unei persoane de încredere 

 Dă dovadă de respect, chiar dacă nu-i cunoști pe cei cu care comunici.  

Obligatia ta este de a-i proteja si tu pe altii. Nu trimite imagini jignitoare sau mesaje care ar putea 

sa le provoace frica sau sa-i puna în pericol.  

 Cumpararea produselor pe Internet este permisa doar părinților. 

Ei sunt singurii care au voie sa foloseasca cartile de credit. De aceea, anuntă-ăi părinții ori de câte 

ori ți-au fost trimise, pe email sau pe chat, oferte sau cereri de bani. 

 Poți oricând să te opresti din navigarea pe Internet sau să refuzi sa continui discuțiile pe chat, dacă 

s-a întamplat ceva care nu ți-a plăcut, te-a speriat sau, pur si simplu, nu ai înțeles.  

Vorbește direct părinților tăi sau profesorilor si explică-le ce te-a îngrijorat. Poți scoate oricând din 

lista de contacte pe cei cu care nu mai vrei să comunici. 

II.3 Programarea Scratch 

Lucrând în Scratch elevii învață să creeze, selecteze și să gestioneze mai multe forme mass-

media, incluzând text, imagini, animații și înregistrări audio. Deoarece elevii dobîndesc experiență în 

mass-media ei devin mai receptivi și mai critici față de mesajele mass-media pe care le văd în lumea 

din jurul lor. 

Comunicarea eficientă din lumea de astazi necesită mai mult decât capacitatea de a citi și a 

scrie textul. Scratch angajează tinerii în alegerea, manipularea și integrarea unei varietăți mass-madia 

în scopul de a se exprima creativ și convingător. 

Crearea unui proiect Scratch necesită să te gândești la o idee apoi să-ți imaginezi cum se sparge 

problema în pași după care să o implementezi utilizând blocuri de programare Scratch. 

Scratch încurajează gândirea creativă, o abilitate din ce în ce mai importantă în lumea de astăzi. 

Scratch implică tinerii în căutarea de soluții inovatoare la problemele neașteptate, nu doar să 

învețe să rezolve o problemă predefinită. 

Deoarece programele Scratch sunt construite din blocuri grafice, codul este mult mai ușor de 

citit și partajabil decât în alte limbaje de programare. Obiectele vizuale și codul modular sprijină 

colaborarea, permițând elevilor să lucreze împreună la proiecte. 

Având o idee și gândindu-te să o programezi în Scratch ai nevoie de multă perseverență și 

practică. 

Atunci când elevii creează proiecte Scratch ei trebuie să aibe o audiență în minte și trebuie să 

se gândească la modul în care alte persoane vor reacționa și răspunde la proiectele lor. Dat fiind că 
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proiectele Scratch sunt ușor de schimbat și revizuit elevii pot modifica proiectele lor pe baza feedback-

ului de la alții. 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE LA ELEVI ȘI PROFESORI 

PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

Prof. Dabelea Oana-Daciana 

Colegiul Național ,, Tudor Vladimirescu’’ 

 

 

Evoluția tehnologiei și integrarea ei în toate sectoarele de activitate ale societății, a condus la 

solicitarea sistemului educației de a face față noilor cerințe și provocări pentru școală, pentru actorii ei, 

dar și pentru cei responsabili cu formarea lor. 

Fenomenul tehnologiei digitale a prins proporții uriașe și a adus cu sine o serie de schimbări 

pozitive precum comunicarea facilă, resurse pentru educație și învățare, aplicații care să ne facă viața 

mai ușoară – aplicații pentru gătit, sport, muzică etc. 

Noi tehnologii, precum automatizarea și inteligența artificială accelerează cererea de 

competențe digitale. Utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor, presupune competențe 

digitale și utilizarea instrumentelor TIC. 

Competența digitală este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu 

încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru 

informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. Ea ne ajută să stăpânim şi 

alte competenţe-cheie, cum ar fi comunicarea, competenţele lingvistice sau cele de bază în matematică 

şi ştiinţe, fiind esențială pentru educație, viață profesională și participare activă în societate. 

http://www.learnscratch.org/
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Dobândirea acestei competente si stapânirea ei se realizează structurat în cinci domenii: 

alfabetizarea digitală și informațională, comunicare și colaborare, creare de conținut digital, siguranță 

și soluționare de probleme. 

În cazul învăţămîntului preuniversitar, formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale se 

efectuează atât în cadrul disciplinelor de bază, cât şi în cadrul componentelor curriculare opţionale. 

Competența în procesarea informațiilor și competențele digitale înseamnă a avea capacitatea de 

a căuta, obține, prelucra și comunica informații și de a le transforma în cunoaștere. Abilitățile sunt 

variate, de la accesul la informații la transmiterea prin mass-media. 

Un rol important în formarea şi dezvoltarea competenţelor digitale la acest nivel de învăţămînt 

îi revine învăţămîntului non formal şi celui informal. Contexte non formale şi informale de învăţare a 

utilizării TIC sunt de exemplu – vizite la instituţii din comunitate în cadrul cărora se utilizează 

tehnologiile de informare şi comunicare (bancă, studio fotografic, întreprinderi, primărie, magazine 

etc.); vizite la muzee tehnice sau expoziţii de specialitate;înregistrarea audio sau video cu ocazia unor 

evenimente speciale (vizite, serbări, expoziţii etc.) cu ajutorul diferitelor aparate şi softuri 

digitale;concursuri de jocuri educative pe calculator. 

Există resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente 

sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul lecțiilor 

live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum ASQ, 

Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de inspirație pentru filme, 

teme și studiu individual. 

Activităţile extrașcolare oferă oportunităţi pentru dezvoltarea unor competenţe, în raport cu 

anumite obiective ce inspiră şi provoacă elevul, atât pentru succesul lui educaţional, cât şi pentru cel 

din viaţa de zi cu zi. Acestea au o valoare importantă atât pentru dezvoltarea socială a elevului, cât şi 

pentru cea personală, prin demersuri specifice şi particulare.  

Un domeniu nou și de o tot mai mare actualitate îl reprezintă participarea la proiecte europene, 

prin intermediul platformelor informatice online. Elevii au avut si au posibilitatea accesării platformei 

informatice pentru dobândirea de noi abilități și deprinderi în procesul de învățare, iar profesorii la 

rândul lor au avut si au posibilitatea de a colecta aceste informații utile unei evaluări obiective a 

elevilor.  

Proiectele eTwinning sunt foarte potrivite pentru realizarea de competențe digitale. eTwinning 

este o măsură acompaniatoare a programului Comenius, parte a Programului de învățare pe toată 

durata vieții al Comisiei Europene.  

Pe platforma online gratuită dedicată cadrelor didactice din țările europene și elevilor lor sunt 

în derulare astăzi sute de proiecte educaționale însoțite de schimburi de experiențe, învățare, 



25 

 

interacțiune. Începând din 14 ianuarie 2005, eTwinning a crescut constant,  devenind astfel cea mai 

mare comunitate a cadrelor didactice din Europa. eTwinning înseamnă, în esență, să lucrezi în 

colaborare. Această colaborare este încorporată în desfășurarea activităților de proiect și în realizarea 

produselor comune, cu scopul de a dezvolta abilități diferite elevilor. Prin urmare, un bun motiv pentru 

a include proiecte eTwinning în practica noastră de predare este reprezentat de faptul că eTwinning 

facilitează dobândirea și perfecționarea competențelor digitale. 

Proiectele eTwinning adună de fapt laolaltă într-un mod complementar diferite domenii și/sau 

discipline. Comunicarea și informarea joacă, este adevărat, un rol esențial, dar și alte abilități care sunt 

puse în practică în plus față de cele lingvistice și digitale(interacțiunea cu mediul social, cetățenie 

europeană, cultură etc.), la care se adaugă și consolidarea strategiilor de învățare care alcătuiesc 

competența de a învăța să înveți de-a lungul vieții. 

Proiectele eTwinning nu sunt numai comunicare, ci și găsirea de informații și prezentarea de 

rezultate – care se fac de obicei prin intermediul noilor tehnologii. Aceste abilități nu doar elevii, ci și 

profesorii și le îmbunătățesc. 

Fiecare proiect derulat în școala noastră ,,Digital Tools for Smart Schools’’, ,,EAT RIGHT, BE 

SMART !’’, ,,Geoparks as educational points’’, ,,Robotics as a tool to prevent bullying’’, ,,Our culture, 

our future’’,  au   reprezentat nu numai o călătorie virtuală așteptată ci și o întâlnire culturală reușită.   

Proiectele educative extrașcolare sunt valoroase nu numai datorită motivației crescute a elevilor 

și cadrelor didactice implicate, dar și pentru că este o metodă excelentă pentru dezvoltarea 

competențelor digitale, atât de necesare în secolul al XXI-lea. 
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 MATEMATICA ȘI FIZICA  

 

                                                                             Prof. Claudia Diaconescu – Armășescu 
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Pentru  matematicieni, o anumită disciplină matematică are la bază un anumit număr de 

concepte primitive nedefinite, legate prin anumite relații fundamentale denumite axiome. Obiectul 

disciplinei este de a stabili, pe bază de raționament, adevărul unor propoziții, denumite ,,teoremele‖ 

disciplinei, prin care se stabilesc proprietăți și relații între noile concepte definite cu ajutorul 

conceptelor primitive. 

Fizicianul pornește de la fapte date de observația directă a unor situații din natură, sau date de 

experiență, care este observația în condiții special create pentru a elimina unele trăsături mai mult sau 

mai puțin întâmplătoare care însoțesc mai totdeauna fenomenele din natură. Fizicianul creează și el 

concepte și stabilește relații între ele. Dar criteriul adevărului unei propoziții este pentru el verificarea 

în real, prin observație sau experiență. 

Mecanica newtoniană este identică cu geometria euclidiană din punctul de vedere al 

procedeului folosit. La baza procedeului lui Newton stau o serie de concepte fundamentale, ca cele de 

spațiu, timp, masă și forță și o serie de propoziții fundamentale care constituie axiomele disciplinei. Ca 

și în cazul geometriei, verificarea experimentală directă a unora dintre axiome poate fi extrem de grea: 

aceasta se întâmplă, spre exemplu, pentru principiul inerției. Atât la suprafața pământului, cât și în 

spațiul  cosmic care ne înconjoară nu putem sustrage nici un corp acțiunii gravităției pământului sau 

ale altor corpuri cerești. Verificarea se face indirect, verificând consecințele principiului.  

Geometria euclidiană este o consecință directă a simțurilor noastre, reprezentând cea mai 

simplă aproximare a realității. 

În secolul al XIX-lea s-a constatat că postulatul lui Euclid este doar o ipoteză și această 

descoperire a avut o însemnătate excepțională pentru știință, deoarece a permis construcția a două 

geometrii neeuclidiene: o geometrie în care printr-un punct exterior unei drepte se pot duce mai multe 

paralele la acea dreaptă și o geometrie în care printr-un punct exterior unei drepte nu se poate duce nici 

o paralelă la dreapta respectivă. 

Modelul clasic al realității este cel al lui Newton, care consideră spațiul fizic ca un spațiu 

euclidian tridimensional. Însă, începând cu apariția geometriilor neeuclidiene, matematicienii au știut 

că în gândire sunt posibile și alte geometrii decât cea euclidiană și astfel, în termeni moderni, spațiul 
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fizic este o varietate riemanniană, adică un spațiu care nu este euclidian, dar care în jurul fiecărui 

punct se comportă aproximativ ca un spațiu euclidian. 

În anul 1887 fizicianul Michelson efectuează o experiență al cărei rezultat nu poate fi explicat 

în modelul newtonian al spațiului fizic și astfel, ceea ce matematicienii gândiseră doar ca o posibilitate 

logică, este aplicat de Albert Einstein la realitatea fizică, la începutul secolului al XX-lea, când acesta 

concepe teoria generală a relativității, teorie care dă o aproximare mai precisă a spațiului înconjurător. 

În această teorie, spațiul și timpul, care în concepția lui Newton erau entități independente, sunt 

unificate într-o varietate spațio-temporală cvadridimensională ( varietate riemanniană cu patru 

dimensiuni) în care spațiul este ,,curb‖, curbura fiind accentuată în vecinătatea corpurilor de masă 

foarte mare , cum ar fi Soarele. O analogie pentru această ,, curbare‖ este aceea cu o suprafață care se 

curbează în spațiu.  

Șocul produs în lumea fizicii de teoria relativității ( confirmată de o serie de experimente) este 

splendid ilustrat de o epigramă englezească: 

 

                   ,, Natura și legile ei erau ascunse în beznă, 

                      Dar Dumnezeu a spus ―Să fie Newton !‖ 

                      Și s-a făcut lumină. 

                      Veni peste un timp diavolul și exclamă ―Să fie Einstein!‖ 

                      Și totul reintră în beznă ‖. 

 

În concluzie un adevăr matematic a putut să prefigureze un adevăr fizic și acesta nu este 

singurul caz în istoria descoperirilor despre natură. Astfel, de exemplu, cercetări de calculul 

probabilităților au avut o importanță deosebită în dezvoltarea fizicii atomice. Din cercetări de acest gen 

a rezultat concluzia că legile mecanicii newtoniene nu sunt aplicabile la scară atomică, ceea ce a 

condus la formularea unor legi mecanice noi, care constituie obiectul mecanicii cuantice. 

Dintre toate științele naturii, cea care folosește cel mai mult matematica este fizica. Dar fizica 

nu s-a mărginit numai la rolul de beneficiar al ajutorului neprețuit pe care i l-a dat matematica, ci a 

contribuit, la rândul său, în mod substanțial la crearea și dezvoltarea unor capitole importante ale 

matematicii. De fapt cele mai multe capitole ale matematicii au apărut pe baza unor impulsuri venite 

din afara matematicii și în special din fizică. 

Astfel, calculul diferențial și integral a fost creat de Newton și Leibniz pentru nevoile 

mecanicii. 
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Odată cu fondarea mecanicii cuantice au apărut în fizică probleme care au dus la crearea de 

către matematicieni a teoriei distribuțiilor și sub impulsul mecanicii cuantice, matematicienii s-au 

ocupat sistematic de operatorii nemărginiți, ramură importantă a analizei funcționale. 

Exemplele care arată simbioza reciproc avantajoasă a matematicii și fizicii, sunt numeroase.   

Am dat numai câteva exemple care sunt mai importante și mai caracteristice. 

Contribuția fizicii la crearea și dezvoltarea unor capitole ale matematicii este remarcabilă. Dar, 

dacă aruncăm o privire asupra istoriei matematicii, vom constata că există unele capitole ale ei care s-

au dezvoltat pe baza unor impulsuri interne ale disciplinei. Un exemplu este studiul distribuției 

numerelor prime în șirul numerelor naturale. Alt exemplu este crearea, în secolul al XIX-lea, a 

geometriilor neeuclidiene. De asemenea calculul probabilităților, această disciplină care ocupă un loc 

foarte important în matematica modernă, s-a născut în urma investigațiilor făcute de Pascal și Fermat 

asupra jocurilor de noroc. 

În încheierea acestei sumare treceri în revistă a relațiilor dintre matematică și fizică, subliniez 

că în lumea actuală, matematica are o contribuție directă și de multe ori decisivă în dezvoltarea tuturor 

științelor naturii, având un caracter mult mai general și mai abstract decât acestea. Matematica a apărut 

din practică și se poate afirma că cele mai multe idei ale matematicii moderne își găsesc originea în 

observație și în contactul cu problemele puse de științele naturii. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Prof. Diaconu Iulia 

Școala Gimnazială TAKE IONESCU Râmnicu Vâlcea 

 
          

 

 

Aproape orice activitate la care se participă în afara școlii, care explorează un anumit interes, 

abilitate, subiect sau pasiune poate fi o activitate extracurriculară. Activitățile extracurriculare sunt 

importante din multe motive, dar în primul rând pentru că îi ajută pe elevi să-și descopere interesele și 

punctele forte și îi ajută să-și înțeleagă idealurile și contribuțiile în afara clasei. 

         Activitățile extracurriculare sunt oportunități oferite elevilor pentru a explora diferite activități și 

de a afla care le plac cel mai mult și pe care ar putea dori să le urmeze în viitor. În plus, aceste 

activități îi ajută să-și dezvolte abilități de viață valoroase, de la independență la munca în echipă și, în 

unele cazuri, abilități analitice, critice și de rezolvare a problemelor, în funcție de activitate. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și 

comunicarea în rândul elevilor, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile 

celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv – toate 

fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îi ajută pe 

elevi să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații de viață. 

         De la apariția Covid-19 școlile din întreaga lume au făcut eforturi fără precedent pentru a trece 

rapid la platforme virtuale interactive de învățare, pentru a ajunge la elevi și a le oferi oportunități de 

învățare continuă. Datorită absenței vieții școlare și sociale elevii au fost afectați. Pentru a oferi 

elevilor o experiență de învățare sănătosă școlile au conceput și integrat activități virtuale diverse 

pentru a face predarea și învățarea interesante și antrenante pentru elevi, deși atmosfera școlii fizice nu 

poate fi înlocuită de nicio platformă virtuală. 

         Având în vedere impactul extraordinar al învățării virtuale, școlile au căutat în mod creativ 

diferite modalități de a reduce nivelul de stres și de a motiva elevii găzduind diverse evenimente pentru 

ei. Printre aceste evenimente se regăsesc workshopurile care sunt utile pentru sporirea încrederii și 

îmbunătățirea abilităților de comunicare. Prin aceste activități, elevii sunt încurajați să reflecteze la 

anumite lucruri, să conștientizeze importanța acestora, să devină mai atenți și mai empatici față de cei 

din jur. Un alt aspect care a ieșit în evidență în aceste vremuri este dezvoltarea de abilități diverse și 

descoperirea de noi hobby-uri de către elevi. De asemenea, competițiile online, activitățile culturale și 
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oportunitățile de învățare de la egal la egal au încurajat elevii să-și descopere talente înnăscute sau 

nedescoperite și să le prezinte pe ecran într-o atmosferă destinsă. 

       Un alt exemplu de activitate extracurriculară care poate fi realizată în mediul online este clubul de 

dezbatere, opțiune excelentă pentru elevii care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare și 

vorbit în public. În clubul de dezbateri elevii își dezvoltă gândirea critică, convingerea și încrederea. 

Aceste dezbateri îi expun pe elevii la evenimentele actuale și la problemele globale sau naționale 

despre care învață, analizează și încearcă să vină cu soluții sau puncte de vedere. 

       Revista școlii pentru elevii interesați de jurnalism, scriere sau mass-media, poate fi o activitate 

extrașcolară perfectă și impresionantă. Revista școlii permite elevilor să-și îmbunătățească abilitățile 

de cercetare, editare, proiectare, fotografiere, oferindu-le un loc în care să-și exprime opiniile prin 

articole editoriale. Un alt mod de a-și exprima gândurile și de a-și transmite ideile către un public larg 

este realizarea unui blog. 

      O altă idee de activitate este clubul lingvistic care să ofere elevilor un spațiu pentru a practica o 

anumită limbă, pentru a afla despre țările care vorbesc limba respectivă și pentru a explora diferitele 

componente care alcătuiesc cultura țării respective cum ar fi muzica, mâncarea, îmbrăcămintea și 

sărbătorile. 

      Crearea unui club de lectură unde elevii citesc și discută cărți săptămânal prin chat video cu colegii 

care împărtășesc dragostea lor de lectură. În cadrul acestui club sunt expuse diferite genuri literare, 

este un mod de a-i învața pe elevi cum să poarte conversații inteligente și perspicace despre ceea ce 

citesc. 

      Cursurile de programare online (programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar roboți) îi ajută 

pe elevi să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și rezolvări optime la probleme, 

dar și să devină mai deschiși și pregătiți de provocări, mai încrezători în propriile idei și mai creativi. 

      Activități extrașcolare de turism virtual care îi ajuță pe elevi să-și îmbogățească cunoștințele despre 

comunitatea în care trăiesc, dar și despre alte civilizații din ziua de azi sau antice, prin vizitarea în 

regim virtual a muzeelor internaționale care ―și-au deschis porțile‖ în această perioadă. 

Toate acestea pot fi realizate utilizând platforme online dedicate, resurse didactice digitale și 

multimedia. 
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L’UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR ENSEIGNER LE 

FRANÇAIS 

 

Prof. Dorobanţu Simona Cristina 

C.N.I. ,,Matei Basarab’’, Rm. Vâlcea 

 

 

 La composante en ligne du processus éducatif est devenue une priorité dans les conditions 

actuelles, à la fois comme une alternative viable à l'activité en présentiel dans des conditions 

exceptionnelles, et comme une composante du processus d'enseignement visant à offrir aux étudiants 

des expériences d'apprentissage. Le développement des technologies modernes et l'émergence de 

nombreuses plateformes et applications dédiées à l'apprentissage des langues vivantes permettent à 

l'enseignant d'intégrer relativement facilement des activités en ligne dans le processus d'enseignement. 

          De nos jours, une grande importance est accordée à la technologie moderne, l’internet étant très 

demandé. Pour l'éducation, l’internet est devenu une activité obligatoire. 

           En classe de FLE, les nouvelles technologies permettent d’enrichir l’enseignement-

apprentissage et aussi de réaliser des pratiques authentiques en adaptant les activités pédagogiques à 

leur emploi. La didactique devient encore plus complexe. 

 Il y a des avantages comme : 

 1. Les enseignants peuvent transmettre les informations dont ils ont besoin très rapidement, à tout 

moment, en tout lieu et à n'importe qui. De cette façon, il n'est pas nécessaire de synchroniser les gens 

pour se rencontrer physiquement et personne ne perdra quoi que ce soit parce que les informations 

restent en ligne. 

2. Les élèves prennent possession du matériel en y accédant simplement. Tous du groupe cible ont 

accès à toutes les informations, partout et à tout moment par contre à l’école traditionnelle. 

3. l'existence des contenus multimédias 

Des images, des vidéos, des fichiers et tout type de matériel virtuel qui ont toujours rendu 

l'apprentissage plus efficace peuvent également être transmis via Internet. 

4. le contenu peut être supprimé, corrigé ou mis à jour facilement 

  Si le professeur se rend compte qu'il a transmis des informations erronées ou souhaite les mettre à 

jour, il peut le faire n'importe où et n'importe quand. De plus, tout document peut être édité et 

réédité, de sorte que la correction ne pose plus de difficultés. 

5. service utilisé par une ou plusieurs personnes, création de groupes 
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 Les informations peuvent être dirigées vers une ou plusieurs personnes à la fois individuellement ou 

des groupes peuvent être créés dans lesquels les élèves peuvent communiquer. 

6. utilisation de contenu interactif, existence de commentaires 

Au fur et à mesure que les groupes existent, les membres peuvent échanger des expériences, des 

opinions ou des informations. Ils peuvent également recevoir des commentaires en temps réel, même 

rapidement de la part du professeur ou des collègues. Il y a donc aussi une interaction virtuelle et pas 

seulement un apprentissage individuel. 

 Dans le cas des cours de langue française, l'utilisation des TIC est une nécessité car l'environnement 

virtuel nous offre de nombreuses opportunités pour rendre l'apprentissage de cette langue attractive et 

les étudiants veulent participer à de tels cours. Dans le contexte actuel, où les enfants sont attirés par 

l'utilisation d'Internet, l'utilisation quotidienne des téléphones, tablettes et ordinateurs, l'enseignant doit 

s'adapter aux exigences de ses élèves. En introduisant les moyens techniques dans les cours de langue 

française, l'élève se sent à l'aise, dans le monde créé par lui-même, ce qui rend les cours attractifs, 

induisant un sentiment de confort et de sécurité, d'envie de participer activement à ces cours. Afin de 

pouvoir réaliser des activités d'enseignement-apprentissage à l'aide des TIC, il est nécessaire que dans 

les écoles il y ait des cabinets de langues équipés d'ordinateurs, vidéoprojecteur, imprimante, dans 

lesquels chaque élève a accès à un ordinateur connecté à l’internet. 

 

 

 

 TEACHING GRAMMAR IN THE FRAME OF COMMUNICATIVE 

LANGUAGE TEACHING 

Prof. Împăratu Lăcrămioara 

Colegiul Naţional de Informatică ''Matei Basarab'', Rm. Vâlcea 

 

  

Communicative language teaching (CLT) has been put forth around the world as the new and 

innovative way to teach English as a second or foreign language, within the last quarter century,  

Teaching materials, course descriptions, and curriculum guidelines proclaim a goal of communicative 

competence. Much has been done to meet the demand for competent English users and effective 

teaching in Romania. However, more has to be done to ensure quality teaching and learning in the 

classrooms. Based on the teacher experts’ accounts, further improvements can be stratified into three 

interrelated levels related to teachers, school authorities, and the government. Each is essential to the 

success of the other efforts.  
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 By definition, CLT puts the focus on the learner. Learners’ communicative needs provide a 

framework for elaborating program goals in terms of functional competence. This implies global, 

qualitative evaluation of learner achievement as opposed to quantitative assessment of discrete 

linguistic features. Controversy over appropriate language testing measures persists, and many a 

curricular innovation has been undone by failure to make corresponding changes in evaluation. Current 

efforts at educational reform favour essay writing, in-class presentations, and other more holistic 

assessments of learner competence. Some programs have initiated portfolio assessment in an effort to 

better represent and encourage learner achievement. 

 Although it now has a new name and is enjoying widespread recognition and research 

attention, CLT is not a new idea. Throughout the long history of language teaching there always have 

been advocates of a focus on meaning, as opposed to form, and of developing learner ability to 

actually use the language for communication. The more immediate the communicative needs, the more 

readily communicative methods seem to be adopted. 

  Depending upon their own preparation and experience, teachers themselves differ in their 

reactions to CLT. Some feel understandable frustration at the seeming ambiguity in discussions of 

communicative ability (and I, myself, fall into this category). Negotiation of meaning may be a lofty 

goal, but this view of language behaviour lacks precision and does not provide a universal scale for 

assessment of individual learners. Ability is viewed as variable and highly dependent upon context and 

purpose as well as on the roles and attitudes of all involved. Some teachers welcome the opportunity to 

select and develop their own materials, and thereby provide their learners with a range of 

communicative tasks. Also they are comfortable relying on more global, integrative judgments of 

learner progress. 

 The new textbooks have a lot of exercises focused on the communicative functions studied in 

every unit, such as ―Practice‖ exercises – which are generally controlled and place the accent on 

accuracy- or ―Over to you‖ exercises- which solicit the students’ own contributions and are aimed at 

improving fluency and encouraging students’ involvement in the topic. There are also ―Interaction‖ 

exercises –which are information-gap exercises requiring students to work in pairs or in groups.  

 But these discussions of CLT lead to questions of grammatical or formal accuracy. As I stated 

before, the new alternative textbooks do not deal too much with grammar. The perceived shift in 

attention from morphosyntactic features to a focus on meaning has led in some cases to the impression 

that grammar is not important, or that proponents of CLT favour learner self-expression without regard 

to form. While involvement in communicative events is seen as central to language development, this 

involvement necessarily requires attention to form. The contribution to language development of both 

form-focused and meaning-focused classroom activities remains a question in ongoing research. The 
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optimum combination of these activities in any given instructional setting depends with no doubt on 

learner age, nature and length of instructional sequence, opportunities for language contact outside the 

classroom, and teacher preparation, among other factors. However, for the development of 

communicative ability, research findings overwhelmingly support the integration of form-focused 

exercises with meaning- focused experience. Grammar is important; and learners seem to focus best on 

grammar when it relates to their communicative needs and experiences. 

What I think we need is an approach to grammar that is compatible with how one views FLA 

(foreign language acquisition). One distinction can be made between the teaching of grammar through 

―practice‖ and the teaching of grammar through ―consciousness raising‖ or ―noticing‖. 

The term ―grammar consciousness raising‖ is rather vague and is used with very different 

meanings. To me, the essential difference really rests on the role of learner production in grammar 

activities that will require a learner to produce sentences exemplifying the grammatical feature that is 

the target of the activity. And that’s what I mean by practice. Or we can envisage activities that will 

seek to get a learner to understand a particular grammatical feature, how it works, what it consists of, 

and so on, but not require that learner to actually produce sentences manifesting that particular 

structure. And that’s what I mean by consciousness raising. 

Now my own feeling is that the problem lies very much in when we require learners to produce 

that structure. They may be able to produce it if they conscientiously manipulate their output, but there 

is plenty of evidence to suggest that once they are thrown back on spontaneous language production, 

they are no longer able to use this particular feature and that it is highly problematic trying to guide the 

learner from conscious, controlled language production containing a grammatical feature to 

spontaneous use of that feature. 

The appropriate way forward for language teaching program minimally ought to consist of 

opportunities for using the ―language communicatively‖, and by‖ using the language‖ I do not mean 

simply speaking or writing: I am also talking about reading and listening. Also, a module in the 

language program should seek to draw out learners’ conscious attention to problematic grammatical 

features, not with the expectancy that they would master these features and use them in communication 

immediately: but, rather, the expectancy would be that what it is that they have ultimately to master. 

 But teachers might adjust their classroom responses to helping learners focus on particular 

items and progress with them. And there are different ways in which we might teach grammar, ways 

that are compatible with what we know about how learners learn grammar. 

One way would be to try to produce a grammatical focus in the context of communicative 

activities. In other words we devise information – gap or opinion-gap activities, but in a way that gives 

them a grammatical focus. Now it is extremely difficult to do this through the actual design of the 
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activity. You can design an activity hoping that learners will produce a certain feature, but the reality is 

that if they do treat it is a piece of genuine communication, there is a feature that you intended them to 

use. In other words, you can devise activities that make the use of a feature ―natural‖ and ―useful‖, but 

it is extremely difficult to make the use of a feature ―essential‖. And if that is the case, then we have to 

try to find another way in which we can give grammatical focus to communicative activities. And it 

seems to me that we can try to do this methodologically, if you like, through the performance of an 

activity rather than its ―design‖. One way that we might do this is if we deliberately as teachers use 

requests for clarification when learners fail to use a particular grammatical structure correctly. For 

example, we might design a communicative activity, which makes it natural or useful for a learner to 

employ the present continuous. In the performance of the task it is quite likely that learners will not 

always use the correct tense. So one way in which we could create focus on the tenses used to refer to 

the present continuous is if the teacher were to request clarification every time the learner produced an 

utterance, in the course of the communicative activity, that failed to use the tenses correctly. This then 

provides the learner with the opportunity to reformulate the utterance. 

Another possibility is to devise activities which encourage learners with the help of the teachers to try 

to discover a particular grammar rule, to learn about a grammar point for themselves. That is to say, 

we design activities, which help learners to construct their own explicit grammar, and it is this that I 

use the term grammar consciousness-raising activity to refer to. 

And a third approach is what I call an interpretation grammar activity. This is a listening 

activity as opposed to a production grammar activity. It seems that one of the things that have gone 

wrong in grammar teaching is that it has become almost entirely associated with getting learners to 

produce a structure. But an interpretation grammar actively would provide learners with a very 

structured input, structured in the sense that the input would have been manipulated to contain 

examples of the particular grammatical structure that you wanted to teach. And the task would require 

learners to listen to this input in order to identify the meaning of the sentences containing this 

particular structure. There would be a variety of activities that would require learners to attend to the 

feature in the input, to construct form-meaning connections, but not to actually produce the 

grammatical structure themselves. So this is the idea of comprehension or interpretation grammar 

activities. 

It seems that these approaches – the notion of focused communication activities, consciousness-

raising tasks designed to get learners to construct their own explicit grammar, and the notion of 

interpretation grammar tasks that get learners to listen to input and interpret it, input that has been 

manipulated so as to teach a particular grammatical structure – are compatible with what we know 

about how learners learn grammar. 
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PARTENERIATELE EDUCAȚIONALE - MODALITATE DE ÎNVINGERE A 

PRAGULUI PSIHOLOGIC 

Prof. înv. primar Mihai Daniela 

Șc. Gimnazială Nr. 5. Rm. Vâlcea 

  Înv. Preda Simona  

Șc. Gimnazială Galicea  

 

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 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.   



37 

 

Până la urmă, grupul s-ar suda şi ar putea deveni o echipă care să vizeze acelaşi obiectiv. 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.  

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.  

Primul colocviu internaţional de prospectivă a conţinuturilor educaţiei, organizat de UNESCO
1
 

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 consider necesar nu doar ca tinerii 

să se adapteze la schimbare, ci şi ,,să prevadă schimbările în scopul de a le orienta şi a le stăpâni.‖
2
 

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. 

 

 

ROLUL ȘI IMPORTANȚA ÎNVĂȚĂRII ASISTATE DE CALCULATOR  

 

   Prof. Mihăilescu Alina 

Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Rm.Vâlcea 

 

                                     

Utilizarea TIC în activitatea de predare-învăţare-evaluare la limba şi literatura română asigură 

poziţionarea elevului în ipostază activă în raport cu propria formare, dezvoltând un parteneriat real şi 

profitabil, cu efecte vizibile atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, asupra cunoaşterii. 

Dezvoltarea competenţelor digitale trebuie să se integreze constructiv, firesc şi flexibil în 

demersul didactic, din cadrul disciplinei limba şi literatura română, de aşa manieră încât să se creeze 

                                                 

1
 Les reformes de l’ education; experiences et perspectives, UNESCO, 1980 

2
 Idem 2 
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premisele unei schimbări autentice, prin încurajarea inovaţiei în predare - învăţare -  evaluare. Este 

nevoie de o gradare a nivelului de competenţă digitală, de la alfabetizarea digitală, până la 

localizarea, analiza şi sinteza informaţiilor obţinute dintr-o varietate de surse, utilizând diverse suporturi 

şi formate digitale. 

La disciplina limba şi literatura română, adaptarea, adăugarea, reformularea şi nuanţarea 

unora dintre competenţele prevăzute deja, cu scopul de a accentua aportul specific al competenţelor 

TIC, în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor vizate, vor conduce, implicit, la 

reconfigurarea procesului didactic, ale cărui graniţe trebuie să devină din ce în ce mai permisive în 

raport cu toate celelalte domenii ale cunoaşterii şi ale societăţii. 

Pentru a răspunde cerinţelor unei societăţi mereu în schimbare, şcoala este chemată să 

pregătească elevul în perspectiva autoeducaţiei şi educaţiei permanente. 

Creaţia, contribuţia viitoare a individului la progresul ştiinţific şi tehnologic nu poate fi gândită 

fără racordarea învăţământului românesc la nivelul actual al domeniilor cunoaşterii.  

Făcând apel la multiple canale de comunicare, calculatorul îi oferă elevului posibilitatea de a 

percepe, de a-şi organiza şi de a-şi reprezenta materialul informativ în funcţie de inteligenţa sa 

dominantă, particularizând astfel actul de învăţare. Calculatorul nu trebuie să rămână la statutul de 

mijloc didactic performant, ci este nevoie de valorificarea lui prin producerea şi aplicarea de software 

care să contribuie la amplificarea performanţelor în învăţare prin apelul la tipul dominant de 

inteligenţă, dar şi la dezvoltarea celorlalte tipuri de inteligenţă care să-i asigure elevului formarea 

armonioasă a personalităţii. 

Calculatorul contribuie la construirea unei cunoaşteri multiple, în sistem complex. Elevii având 

ca dominantă inteligenţa spaţial-vizuală vor beneficia de avantaje cum ar fi imaginile, graficele şi 

diversele scheme sau diagrame pe care le poate oferi calculatorul. Ei vor reţine astfel mult mai uşor 

informaţiile datorită capacităţii de a percepe cu acuitate lumea vizuală. De asemenea, un real sprijin îl 

constituie calculatorul pentru persoanele cu un nivel scăzut al acestui tip de inteligenţă, în special în 

ceea ce priveşte înţelegerea relaţiilor din spaţiu. Fără reprezentările tridimensionale ale unor obiecte, 

multor elevi cu alt tip dominant de inteligenţă le va fi foarte greu să înţeleagă nuanţat concepte din 

diverse discipline.  

Elevul care are ca dominantă inteligenţa kinestezică, fiind pus în situaţia de a efectua manual 

diverse operaţii sau de a învăţa după  prezentări animate, îşi va fixa mult mai uşor informaţiile.  

Inteligent concepute, lecţiile pe calculator îl pot pune pe elev în situaţia de a efectua analize ale 

cauzelor şi efectelor, de a realiza combinări şi recombinări, clasificări pe diverse criterii, contribuind 

astfel la dezvoltarea inteligenţei logico-matematice. În măsura în care individul este pus să verbalizeze, 

să citească  sau să scrie text pe ecran, dar mai ales să transpună în limbaj verbal observaţiile obţinute 
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prin intermediul altor coduri, calculatorul este un mijloc de dezvoltare şi a inteligenţei verbale, atât de 

mult cultivată în sistemul clasic de instruire. 

O gamă largă de materiale electronice (pe suport digital/ multimedia) sunt dezvoltate pentru a 

susţine procesul de educaţie: hărţi, dicţionare, enciclopedii, filme didactice, prezentări în diverse 

formate digitale, situri, cărţi electronice (e-books), teste, tutoriale, simulări, software ce formează 

abilităţi, software de exersare, jocuri didactice etc. Computerul şi materialele electronice/ multimedia 

sunt utilizate ca suport în predare, învăţare, evaluare sau ca mijloc de comunicare. 

Comunicarea prin intermediul reţelelor de calculatoare este privată de o serie de indicii 

specifice comunicării de tip faţă-în-faţă. Lipsesc nuanţele verbale (tonul, volumul vocii), indiciile 

nonverbale (privirea, limbajul corpului), contextul fizic (locul desfăşurării convorbirii, amenajarea 

locaţiei) sau alte informaţii observabile despre caracteristicile sociale (vârstă, gen, rasă). 

 Cercetările asupra efectelor particularităţilor comunicării mediate de calculator asupra învăţării 

arată „o participare mai amplă şi uniformă din partea membrilor grupului, un flux mai mare de idei 

vehiculate şi un leadership mai puţin centralizat‖ (Wellman). Se remarcă de asemenea faptul că 

„prezenţa socială limitată, este de natură să încurajeze o comunicare mai liberă şi creativă faţă de cea 

de tip faţă-în-faţă...‖. 

Profesorii trebuie să îi facă pe elevi să se implice în noi situaţii de viaţă prin aplicarea 

noţiunilor teoretice, să îşi aleagă modul de invăţare, să îşi evalueze munca, să coopereze, să folosească 

în mod util tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor. Practic, să devină resposabili, cu sprijinul 

profesorilor, pentru propria dezvoltare profesională. 

Utilizarea TIC în activitatea de predare-învăţare-evaluare la limba şi literatura română asigură 

poziţionarea elevului în ipostază activă în raport cu propria formare, dezvoltând un parteneriat real şi 

profitabil, cu efecte vizibile atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung, asupra cunoaşterii. 

Dezvoltarea competenţelor digitale trebuie să se integreze constructiv, firesc şi flexibil în 

demersul didactic, din cadrul disciplinei limba şi literatura română, de aşa manieră încât să se creeze 

premisele unei schimbări autentice, prin încurajarea inovaţiei în predare - învăţare -  evaluare. Este 

nevoie de o gradare a nivelului de competenţă digitală, de la alfabetizarea digitală, până la 

localizarea, analiza şi sinteza informaţiilor obţinute dintr-o varietate de surse, utilizând diverse suporturi 

şi formate digitale. 

La disciplina limba şi literatura română, adaptarea, adăugarea, reformularea şi nuanţarea 

unora dintre competenţele prevăzute deja, cu scopul de a accentua aportul specific al competenţelor 

TIC, în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor vizate, vor conduce, implicit, la 

reconfigurarea procesului didactic, ale cărui graniţe trebuie să devină din ce în ce mai permisive în 

raport cu toate celelalte domenii ale cunoaşterii şi ale societăţii. 
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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE ALE ELEVILOR ȘI 

PROFESORILOR PRIN PARTICIPAREA LA CONCURSUL ȘI 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL “MISTERELE TERREI, ÎNTRE MIT ȘI 

REALITATE” 

 

Prof. dr. Ochia Mădălina Camelia 

Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea 

 

 

Introducere 

 

Transformarea digitală a României, în consonanță cu cea europeană, este accelerată de progresul 

rapid al noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, robotica, tehnologiile de tip cloud computing 

și blockchain. 

De aceea, este extrem de important ca fiecare om să investească în competențele sale digitale pe 

tot parcursul vieții. Educația poate beneficia de pe urma deschiderii către experiențele și proiectele 

concrete, a noilor instrumente și materiale de studiu, precum și a resurselor educaționale deschise 

(RED). Elevii și profesorii pot dobândi mai multă autonomie prin colaborarea online.  

Accesul la tehnologii digitale și utilizarea lor pot contribui la reducerea decalajului la învățătură 

dintre elevii care provin din medii socioeconomice favorizate și cei din medii defavorizate. Tehnicile 

de predare personalizate determină creșterea motivației elevilor/studenților prin concentrarea 

personalizată a eforturilor  profesorilor asupra fiecăruia dintre aceștia în parte. 

Sistemul de învățământ românesc operează cu cele opt competențe-cheie europene, competența 

digitală fiind una dintre ele. Competența digitală implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă 

a tehnologiilor digitale în contexte de învăţare, de muncă şi participare la activități sociale. Include 

alfabetizare digitală, comunicare și colaborare, alfabetizare media, creare de conținuturi digitale 

(inclusiv programare), siguranță (inclusiv stare de bine/confort în mediul online şi competențe de 

securitate cibernetică), respectarea proprietății intelectuale, rezolvare de probleme și gândire critică. 

Dezvoltarea competențelor cheie la elevi trebuie să aibă în vedere profilul de formare al 

absolventului, pe diferitele niveluri de studiu, profil care reprezintă o componentă de reglare a 

Curriculumului naţional și descrie aşteptările exprimate faţă de absolvenți, prin raportare la cerinţele 

exprimate în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare (LEN) și în 
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alte documente de politică educaţională şi studii de specialitate, la finalităţile învăţământului și la 

caracteristicile de dezvoltare ale elevilor. 

 

Simpozionul și concursul  național “Misterele Terrei, între mit şi realitate“ 

În calitate de coordonator al Concursului și simpozionului național “Misterele Terrei, 

între mit şi realitate“, manifestare ajunsă la ediția a XIII-a, am avut în vedere, încă din etapa 

proiectării acestui demers, să valorificăm și să dezvoltăm, prin activitățile proiectului, interesele și 

competențele digitale ale elevilor și cadrelor didactice. În continuare, o să prezint succint aceste 

activități și modul cum acestea contribuie la dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor și 

profesorilor. 

 

Simpozionul național “Misterele Terrei, între mit şi realitate“ 

Argument, justificare, context  

Motivaţia alegerii acestei teme este de natură ştiinţifică şi pedagogică. Prin parcurgerea ei am 

urmărit dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru a forma elevilor capacitatea de a înţelege şi 

interpreta ştiinţific progresul, pentru predarea interdisciplinară a unui anumit subiect. 

Crearea unor condiţii didactice care să ducă la instruirea elevilor potrivit înclinaţiilor acestora, 

constituie unul dintre mijloacele pedagogice capabile să asigure o egalitate autentică în instruire. 

Complexitatea personalităţii umane, a modurilor diferite de abordare a realităţii, a condus la ideea unei 

game variate de oportunităţi de învăţare vizând amplificarea performanţei şcolare. Limitarea şanselor 

la experienţe de învăţare variate poate duce la limitarea inteligenţei, ştiut fiind că acele zone ale 

creierului uman care nu sunt folosite se dezactivează, ducând în mod evident la reducerea potenţialului 

de învăţare. 

Scopul activității 

Scopul prezentului proiect este de a reactualiza cunoştinţele legate de o serie de fenomene care 

iniţial au constituit mistere ale Terrei şi pe care oamenii de ştiinţă le-au descoperit şi elucidat, 

punându-le în slujba progresului, civilizaţiei, umanismului şi păcii. 

Obiective  specifice ale activității 

 Dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei elevilor prin activităţi extracurriculare; 

 Dezvoltarea interesului elevilor pentru explicaţia şi argumentaţia ştiinţifică; 

 Respectul faţă de strădaniile oamenilor de ştiinţă în explicarea fenomenelor naturii şi 

punerea lor în slujba omului, a umanismului şi a păcii; 

 Grija faţă de mediu; 

 Realizarea unui schimb de experienţă între instituţiile şcolare; 
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 Formarea capacităţii elevilor de a exprima opinii personale folosind gândirea creativă, 

liberă, artistică şi autonomă; 

 Realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar pentru cadrele didactice 

 Promovarea interdisciplinarităţii și trandisciplinarității în sistemul de educaţie 

 Încurajarea originalităţii în procesul instructiv - educativ 

SECȚIUNILE SIMPOZIONULUI: 

I. Mistere deslușite sau nedeslușite ale Terrei, analizate din perspectivă ştiinţifică : 

referate științifice 

II. Metode și strategii moderne și eficiente de predare - învățare - evaluare  utilizate în 

activităţi curriculare și  extracurriculare : referate, lucrări ştiinţifice, studii,  exemple de 

bune practici. 

III. Impactul proiectelor educative extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor: 

exemple de bune practici. 

 

Rezultatele calitative și cantitative obținute ca urmare a desfășurării activității 

Rezultate calitative: 

 Respectul faţă de strădaniile oamenilor de ştiinţă în explicarea fenomenelor naturii şi 

punerea lor în slujba omului, a umanismului şi a păcii; 

 Realizarea unui schimb de experienţă între instituţiile şcolare; 

 Realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar pentru cadrele didactice 

 Promovarea interdisciplinarităţii în sistemul de educaţie 

 Încurajarea originalităţii în procesul instructiv – educativ 

Rezultate cantitative: 

 Participanți: minimum 100 cadre didactice 

 Toți participanții vor primi diplome de participare. 

 Se va publica şi distribui revista proiectului înregistrată cu ISSN. 

 5 acțiuni de mediatizare a proiectului în mediul online, 2 apariții în presa scrisă, 1 apariție la 

televiziunea locală. 

În cadrul simpozionului au avut loc prezentări, dezbateri, schimb de bune practici  privind cele 

mai bune metode de utilizare a tehnologiilor informatice în actul predare – învățare – evaluare. S-au 

prezentat instrumente și platforme educaționale digitale eficiente în actul educațional, dar și sugestii 

metodologice, abordări metodice și pedagogice. 
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CONCURSUL NAȚIONAL „MISTERELE TERREI, ÎNTRE MIT ŞI  REALITATE” 

Concursul se adresează elevilor claselor V-VIII  şi IX-XII de la filiera tehnologică indiferent de 

profil. Prin abordarea temei, elevii vor înţelege că progresul şi civilizaţia reprezintă totalitatea 

cunoştinţelor acumulate prin studierea lumii înconjurătoare, prin experienţă. De asemenea elevii vor fi 

stimulaţi către o nouă abordare a geografiei, fizicii, limbii române, artelor plastice, informaticii, 

chimiei, etc. 

Tematica acestui concurs permite stimularea elevilor către argumentarea ştiinţifică, raţională, 

dezvoltându-le interesul cognitiv, motivaţia intrinsecă pentru învăţare, creativitatea, pasiunea pentru 

experimentare, respectul pentru valoare, pentru natură, pentru creaţie, curiozitatea faţă de noile 

descoperiri şi deschideri din domeniul ştiinţei. 

A. SECȚIUNILE CONCURSULUI 

Concursul se desfăşoară, pentru cele două categorii de concurs (gimnaziu, liceu), pe următoarele 

secţiuni: 

1. Creaţie literară (eseu de maxim 500 de cuvinte, poezie, proză scurtă, etc.) 

2. Arte plastice - fotografie 

3. Prezentări în format electronic  (cu subsecțiunile Prezentări PowerPoint; blog-uri și site-uri; 

filme de scurt metraj) 

4. Referate ştiinţifice  

5. Secţiunea online a elevilor din alte judeţe – cuprinde secțiunile anterioare, cu excepția secțiunii 

Arte plastice – fotografie. 

Secțiunile 2 și 3 au cel mai mare impact în dezvoltarea competențelor digitale, prin 

dezvoltarea unor produse multimedia care să răspundă unor criterii de evaluare complexe.  

De exemplu, la subsecțiunea Filme de scurt metraj: 

Evaluarea materialelor prezentate se realizează prin acordarea unui punctaj de maxim 100 de 

puncte, din care 10 puncte din oficiu, restul după cum urmează : 

Se acordă maxim 50 de puncte pentru conţinutul ştiinţific al materialului realizat : 

1. Calitatea şi relevanţa informaţiilor 

2. Originalitatea tratării 

3. Calitatea bibliografiei utilizate 

4. Calitatea expunerii: adecvarea la subiect; sistematizarea informaţiilor de specialitate şi a 

celor privind tehnologia informaţională utilizată; caracterul persuasiv al prezentării; descrierea 

experienţei de învăţare pe parcursul elaborării materialului;utilizarea corectă şi adecvată a 

limbii române în comunicarea orală, conform normelor în vigoare;elemente de retorică a 
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limbajului (calitatea limbajului nonverbal şi paraverbal); încadrarea în timpul acordat expunerii 

( maxim 5 minute) 

 Se acordă maxim 40 de puncte (Nota la Informatică) pentru conţinutul materialului realizat : 

1. Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual (10p) 

2. Originalitatea tratării cinematografice a temei propuse (20p) 

3. Conţinut (10p) 

Claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual 

Juriul va urmări : 

 Sincronizarea dintre imagine şi sunet 

 Utilizarea efectelor artistice prin filmări speciale 

 Montajul filmului 

 Reducerea zgomotelor din momentul filmării 

 Calitatea materialului vizual 

Originalitatea tratării cinematografice a temei propuse 

Juriul va urmări : 

1. Mixajul dintre dialog, imagini şi sunet 

2. Relevanţa pentru tema concursului 

3. Potenţialul de interes şi impact asupra publicului 

Conţinut 

Juriul va urmări dacă : 

 Conţinutul lucrării este relevant, folositor, captivant şi stimulativ pentru public (atât ca text cât şi ca 

imagini, elemente multimedia utilizate etc.) 

 Nu există greşeli de scriere sau greşeli gramaticale în text 

 Obiectivul declarat al lucrării este uşor de recunoscut 

 Informaţia este clară şi concisă 

 

Rezultate – produse, impact 

La concurs au participat numeroși elevi din școlile și liceele județului Vâlcea. La secțiunea 

online rezervată elevilor din alte județe au participat elevi din județele Alba, Botoșani, Constanța, Dolj, 

Galați, Gorj, Hunedoara, Iași, Neamț, Suceava, etc.  

Bugetul proiectului a fost de aproximativ 400 lei, proveniți din contribuţie proprie/alte surse 

(sponsorizări, donații). Suma a acoperit cheltuieli de organizare şi materiale (diplome, toner, cartuș 

color, CD-uri, pliante, broșuri, mape). 
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S-au acordat 1 premiu I,  1 premiu II, 1 premiu III și 2 mențiuni la  fiecare categorie (gimnaziu, 

liceu) și secțiune/subsecțiune a concursului. Astfel,  s-au acordat în total un număr de 61 premii, 

reprezentând 43 % din numărul de participanți. S-au acordat mai multe premii unde punctajul a fost 

egal și nu au putut fi departajați folosind alte criterii decât cele precizate în regulament. 

Produse 

Participanți: 140 elevi și 32 cadre didactice coordonatoare ale lucrărilor elevilor 

Toți participanții au primit diplome de participare sau de premiere, după caz. 

1 CD cu lucrările elevilor distribuit participanților odată cu diplomele. 

Promovare și diseminare  

Promovarea prin afişe de prezentare şi pliante, în mediul online 

Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video, etc., pe diferite site-uri educaţionale 

sau reţele de socializare (www.facebook.com) 

Mediatizarea în reviste școlare, ziare și posturi de televiziune locale 

 

Bibliografie 

1. Strategia privind digitalizarea educației din România, material disponibil online la  

https://drive.google.com/file/d/1v1jxhuzpxe8EMSXkj9j7YksAY_1sfU7P/view 

2. Documentația proiectului “Misterele Terrei, între mit și realitate” – concurs și simpozion 

 

 

DIGITAL LIFE AND DIGITALISED SOCIETY 

Prof. Sărdărescu Carmen 

CNI Matei Basarab,  Rm.Valcea 

 

 

The daily lives of children and adolescents are more digitalised than ever before, therefore it is 

crucial for schools to meet the pupils at the point where they are in their digital lives. Digital literacy is 

a complex term. Digital literacy is defined as encompassing skills that relate to using ICT effectively, 

efficiently and responsibly, combining basic ICT skills, computational thinking, media literacy and 

information literacy. I believe that such broad access to digital competence in schools is necessary in 

order to meet current and future challenges. 

 With an ever-increasing digitalised life, it becomes more important for children and 

adolescents to develop digital judgement, and to learn how to cope with digital challenges in a good 

and safe way. Digital development in today’s society is fast-paced. To take advantage of the 
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possibilities within digitalisation, there is a continuous need for specialised digital competence and a 

high level of general digital competence in society. The labour market relies on the education system 

educating employees with advanced digital knowledge, skills and competence needed to work in 

different occupations. At the same time, all citizens need general digital competence to use the 

developed services, to perform duties using ICT, to make sound choices in their digital lives and to 

secure privacy. Digital competence in schools, competence in using tools and to communicate via 

digital media are important areas within the digital competence that schools must offer. Other 

important areas within digital literacy are digital judgement and reflection on our technological 

society.  

I believe it will be important in the future to be aware of how  social media, and continuously 

new media technologies, influence and change our students’ daily lives. Similarly, an important 

question to ask in schools is how we can influence new technology through our own usage. The 

creation of technology is also an important competence, as this helps to ensure welfare and solve 

common problems in the world today. To ensure digital value creation in the future, I am convinced 

that we need new generations that are not only capable of consuming, but also capable of creating.  In 

order to utilise the digital possibilities, I believe it is essential for school staff to work together with a 

common understanding of the type of digital competence the pupils shall develop. I also believe it is 

crucial for teachers and school management to cooperate on the type of digital competence the 

teachers need.  

Professional digital competence can be linked to the teachers’ own professional practice and 

knowledge enhancement. At the same time, this means that teachers must also have the competence to 

support pupils in their development of competence in using digital technologies in self-learning. I do 

believe that a large challenge in digitalised schools is to create enough situations where teachers 

actually teach useful ways of working with subjects digitally. I believe that digital tools should be used 

in a pedagogically sound manner, namely, to create teaching situations where digital tools are used to 

exploit the best possible potential for learning.  

Many schools and teachers work diligently on the academic and pedagogical possibilities that 

lie within digital technologies. At the same time, I believe that adequate adaptation to enable the pupils 

to develop their digital competence requires systematic professional cooperation between the teachers. 

In conjunction with this, productive questions such as how digital practices can be integrated into the 

subjects and how common practices can be created in schools can be asked. To develop good digital 

practices, it is crucial that digital technology does not only turn into what each teacher wants to do – it 

should become a joint project. I have noted that several of the contributions point out the responsibility 
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and role of teacher training programmes. I believe that teacher training institutions must be aware of 

their responsibility for contributing to the digital competence of teachers.  

In conclusion, even though we have had computers and digital literacy in schools for a while 

now, we can say that we still have the potential to develop and improve. This applies to work related to 

the competence the pupils shall acquire, pedagogical use of ICT and, not least, the competence of 

teachers at the crossroad between subject, didactics and technology.  

 

 

 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE ÎN CONTEXTUL 

ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE DIN DOMENIUL STEM  

         Prof. Simona Ianc  

     Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari”  Rm. Vâlcea 

 

„Educația este al doilea soare pentru cei care o au.” – Heraclit din Efes  

 

Marele matematician român, Grigore C. Moisil, considerat părintele informaticii spunea la un 

moment dat: „Aproape toate meseriile pe care cineva le va practica în viitor, de la inginerie la 

muzicologie, de la fizică atomică la turism, de la istorie la medicină, vor folosi calculatoarele. 

Calculatoarele nu merg singure, ca să meargă trebuie să aibă oameni pricepuţi să le mâie. Ca să ai 

oameni pricepuţi, trebuie să îi înveţi: CE?”. Întrebarea academicianului Grigore C. Moisil este una 

extrem de actuală putând fi reformulată în context educaţional astfel: Ce trebuie să îi învăţăm astăzi pe 

elevii noştri?. Realitatea zilelor noastre ne conduce la concluzia că trebuie să îi învăţăm informatică, 

fizică, matematică, … dar trebuie să îi învăţăm şi să integreze noţiunile însuşite în aplicaţii practice 

interdisciplinare.  

În ultimii ani se vorbeşte din ce în ce mai mult despre conceptul de educaţie STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics), concept educaţional ce se bazează pe ideea de educare a 

tinerilor în patru domenii: ştiinţă, tehnologii, inginerie şi matematică, folosind o abordare 

interdisciplinară şi aplicată. STEM le integrează într-o paradigmă de învăţare coerentă bazată pe 

aplicaţii din lumea reală. O nouă abordare a filozofiei STEM este ceea ce se numeşte STEAM (ştiinţă, 

tehnologii, inginerie, arte şi matematică), concept ce recunoaşte valoarea artelor atât în dezvoltarea 

armonioasă a individului cât şi a societăţii umane.  
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Învățământul STEM este ceea ce specialiștii identifică drept pasul următor în educație la nivel 

global. ”Știința e mai mult decât o disciplină școlară, un tabel periodic sau proprietățile undelor. Este 

un mod de abordare al lumii, o modalitate critică de a înțelege, a explora și a interacționa cu lumea, 

iar mai apoi a avea capacitatea de a schimba lumea…” spunea preşedintele SUA, Barack Obama în 

2015. Știință, tehnologie, inginerie, matematică sunt doar patru cuvinte care au fost suficiente pentru 

ca Statele Unite ale Americii, prin instituția președintelui statului, să pună bazele unui plan de 

învățământ transmis public încă din 2013, o strategie pe 5 ani sub titulatura ‖Federal Science, 

Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education‖. După studii îndelungate ale pieței 

muncii, specialiștii americani au recunoscut complexitatea și dinamica prezentului și faptul că trăim 

într-o lume în care succesul este garantat nu doar de ceea ce știi, ci în special de ceea ce poți să faci cu 

ceea ce știi. E mai important ca niciodată ca tinerii să dobândească cunoștințele dar şi abilităţile de a 

rezolva probleme dificile, de a strânge și a evalua dovezi și de a găsi un sens în toate aceste informații. 

Acestea sunt calitățile pe care învățământul de tip STEM caută să le transmită elevilor.  

Școala se adaptează, zi de zi, nevoilor tinerilor ce se pregătesc pentru un viitor în care cheia 

succesului este să știi să te adaptezi la schimbări și să folosești ceea ce ai învățat pentru o continuă 

schimbare. Trebuie susţinută formarea prin valorile STEM, integrând noile tehnologii în viața și 

educația copiilor, nu doar funcțional ci și pentru a încuraja curiozitatea și experimentele cu ajutorul 

proiectelor.  

Cu siguranță nu putem vorbi despre ceea ce însemnă educația STEM fără a vorbi și despre 

competența digitală care este una dintre cele opt competențe-cheie, concretizându-se în utilizarea cu 

încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru 

informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vieții. Pentru a înțelege mai bine 

natura acestei competențe, Comisia Europeană a conceput Cadrul european al competenței digitale 

pentru cetățeni (DigComp), structurat în cinci domenii: alfabetizarea digitală și informațională, 

comunicare și colaborare, creare de conținut digital, siguranță și soluționare de probleme. Cele cinci 

domenii numără 21 de competențe esențiale pentru educație, viață profesională și participare activă în 

societate 

Din păcate, conceptul STEM se regăseşte mult prea puţin în ceea ce oferă şcoală românească în 

acest moment. De aceea sunt lăudabile iniţiativele unor fundaţii care reuşesc să implementeze 

conceptul. Un exemplu în acest sens este proiectul Fundaţiei „Naţie prin Educaţie‖ (condusă de Dana 

Războiu) care de patru ani sprijină echipe din şcoli din România pentru a participa la competiţia de 

robotică „BRD First Tech Challenge‖. Este cel mai mare program de robotică și educație STEM din 

România. „Nație Prin Educație‖ oferă sprijin liceenilor care vor să facă performanță într-un domeniu 

de care depinde viitorul tuturor. „În adolescență se formează personalitatea noastră și vreau să le 
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transmit tuturor elevilor că e foarte important să fie pretențioși, să ceară mult de la ei, în primul rând, 

și să fie muncitori. Să nu renunțe până nu văd o idee, oricât de îndrăzneață li s-ar părea la prima 

vedere, transformată în ceva real, palpabil. Programul BRD FIRST Tech Challenge Romania le oferă 

șansa de a intra într-o comunitate de top, unde își pot descoperi adevăratul potențial.”, spunea Dana 

Războiu, fondatoarea Asociației „Nație Prin Educație‖. Participarea în proiect presupune ca elevii să 

îşi formeze echipa ca un mic business, să lucreze în echipă, să îşi creeze o identitate vizuală (să 

promoveze echipa), să îşi facă un plan care apoi să fie concretizat în programarea, construcţia şi 

manipularea unui robot pe terenul de joc. Robotul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe. Competiţia 

îi ajută pe copii să integreze altfel cunoştinţele de informatică, matematică, fizică şi să treacă din zona 

teoretică în cea practică.  

Echipa BroBots a Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari‖ a fost, în toamna anului 2018, 

beneficiara unui grant oferit de „Naţie prin Educaţie‖ (în urma concursului de selecţie), grant ce constă 

în kit de robotică, truse de scule și imprimantă 3D. 2021-2022 a fost al patrulea an de participare în 

proiectul „FIRST Tech Challenge‖ - program dedicat elevilor își propune să le ofere o experiența unică 

și stimulantă. În fiecare an, echipele participă la un nou joc unde proiectează, construiesc, testează și 

programează roboți autonomi și conduși de operatori care trebuie să îndeplinească o serie de sarcini. 

Echipele sunt responsabile pentru proiectarea, construirea și programarea roboților lor pentru a 

concura într-un format de alianță împotriva altor echipe. Kitul robot este reutilizabil de la un an la 

altul. Membrii echipelor, inclusiv mentorii și voluntarii, trebuie să dezvolte strategia și să construiască 

roboți pe baza unor principii de inginerie solide. Sunt acordate premii atât pentru concurs, cât și pentru 

promovare în comunitate, proiectare și alte realizări. Deşi accentul cade pe robotică, pe tot ceea ce 

înseamnă proiectarea şi construirea de la zero a unui robot, competiţia „BRD First Tech Challenge‖ îi 

scoate la lumină nu numai pe viitorii ingineri, ci mai ales pe viitorii antreprenori ai ţării. Aceştia se 

afirmă în rolul de antreprenori datorită abilităţilor pe care competiţia îi obligă să le dezvolte. Totul 

funcţionează ca un mic business. Membrii echipei trebuie să dezvolte un business plan, să se ocupe de 

promovarea echipei, de promovarea principiilor FIRST şi foarte important să atragă fonduri pentru 

activităţile pe care le implică această competiţie (achiziţionare componente pentru îmbunătăţirea 

robotului, deplasări la competiţii demo/regionale/naţionale, …).  

Este o experienţă extrem de interesantă. Este o muncă de echipă. Învăţăm toţi (elevi şi mentori) 

din mers. Este de remarcat entuziasmul elevilor care fac parte din echipă, determinarea lor, modul în 

care înţeleg să facă faţă provocărilor care se ivesc pe parcurs, implicarea lor în tot ceea ce înseamnă 

acest proiect. Sunt extrem de încântaţi că pot aplica în practică ceea ce au învăţat la informatică, fizică, 

matematică şi petrec multe ore în cabinetul de robotică încercând diferite variante de construcţie a 
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componentelor robotului astfel încât acesta să poată îndeplini cerinţele din regulamentul concursului 

din respectivul sezon competiţional.  

Proiectul STEM – BRD First Tech Challenge cu siguranță aduce și beneficiul dezvoltării 

competențelor digitale. Și putem vorbi în primul rând despre ceea ce se numește alfabetizare digitală și 

informațională. Strategiile de căutare pe Internet a informațiilor relevante din domeniu, stocarea 

informațiilor (local, în cloud – vorbim aici inclusiv despre stocarea codului folosit pentru programarea 

robotului) sunt abilități la îndemâna elevilor care fac parte dintr-o astfel de echipă de robotică. Dacă 

vorbim despre perioada în care restricțiile impuse de pandemie nu au permis desfășurarea competiției 

față în față și au impus desfășurarea în sistem integral remote atunci vorbim despre dezvoltarea 

competențelor digitale din domeniul comunicare și colaborare, creare de conținut digital. Astfel, 

membrii echipei au fost puși în situația de a lucra în mediul online în mod colaborativ pentru  a 

proiecta robotul ce trebuia apoi asamblat, de a organiza evenimente în mediul online, de a participa la 

interviuri online (folosind platforme și aplicații pe care nu le foloseau în mod uzual) cu jurații în cadrul 

competițiilor regionale/naționale. Vorbim și despre crearea de conținut educațional și despre 

dezvoltarea competențelor în acest sens. Astfel, elevii din echipă realizează în fiecare sezon 

competițional materiale de prezentare a echipei (afișe, cărți de vizită, prezentări, rollup-uri, bannere). 

De asemenea, în sezonul 2020-2021 membrii echipei noastre au proiectat și realizat site-ul de 

prezentare a echipei (www.brobotsteam.ro). Au lucrat în colaborare cu foști elevi ai colegiului care în 

prezent lucrează în domeniul IT. Au putut astfel învăța de la profesioniști. Și pentru că proiectul acesta 

nu este doar despre robotică, echipa noastră a dezvoltat proiecte în comunitate, proiecte prin care a 

promovat educația STEM și robotica, concursul First Tech Challenge. Unul dintre aceste proiecte este 

cel susținut de Fundația Comunitară Vâlcea în cadrul evenimentului Vâlcea Forest Run – 2020 – 

BroBots Team – educație STEM și robotică. Proiectul a presupus organizarea de ateliere de proiectare 

și printare 3D în școli și licee din județ (atât din mediul urban cât și din mediul rural). Pentru aceste 

ateliere a fost nevoie să creeze conținut educațional (prezentări PowerPoint și suporturi de curs pentru 

elevii participanți) dar și să își dezvolte competențele din domeniul de comunicare și colaborare având 

în vedere că proiectul s-s desfășurat și în mediul online (în perioada pandemiei). Un alt proiect care a 

permis dezvoltarea competențelor digitale în această direcție este și proiectul finanțat din Fondul 

Științescu – BroBotSTEAM (proiect care presupune realizarea de ateliere de inițiere în programarea 

plăcuțelor Arduiono). Și pentru acest proiect a fost necesară crearea de conținut educațional folosind 

mijloace moderne. Competențele digitale înseamnă să te și protejezi în spațiul digital. Și acest lucru se 

dezvoltă în contextul activității în cadrul echipei de robotică. Este important pentru elevii implicați să 

învețe despre mijloacele prin care pot să protejeze datele și informațiile personale, codul scris și despre 

ceea ce înseamnă securitatea cibernetucă.  Cu siguranță și rezolvarea problemelor este un domeniu în 

http://www.brobotsteam.ro/
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care se dezvoltă competențe în cadrul proiectului First Tech Challenge. De multe ori elevii implicați 

sunt puși în situația de a rezolva probleme tehnice ale dispozitivelor digitale pe care le utilizează. 

Aceşti patru ani de participare în proiect ne-au demonstrat că elevii care sunt angrenați în 

activități concrete cu suport tehnic, experimental participă cu maximă determinare la formarea 

deprinderilor necesare viitorului om de știință, inginer, tehnician. Construcţia robotului presupune 

elemente de proiectare specifică domeniului ingineresc, de tehnologie a materialelor și execuție 

tehnică, de calcule și evaluări matematice cu scopul de a investiga diferite soluţii de 

proiectare/construcţie. Participarea la acest proiect le dezvoltă capacitatea de concentrare, 

disponibilitatea de lucru în echipă, dorinţa de afirmare proprie şi a colectivului din care fac parte, 

interesul pentru cercetarea ştiinţifică, curiozitatea ştiinţifică, rigurozitatea în gândire, respectul pentru 

adevăr şi pentru coechipier, respectul pentru munca intelectuală, obişnuinţa de a finaliza activităţile 

începute, puterea de a relua de la capăt o acţiune, tăria de a nu renunţa, disponibilitatea de a oferi 

ajutor, ingeniozitatea, interesul pentru istoria ştiinţei şi pentru noutăţi în ştiinţă.  

Tinerii care fac parte din fenomenul global FIRST trebuie să demonstreze că sunt capabili să 

lucreze în echipă pentru a găsi soluții inovatoare la problemele cu care omenirea se va confrunta. Toți 

membrii FIRST fac parte dintr-o comunitate care prețuiește și stimulează inspirația, creativitatea și 

speranța într-un viitor mai durabil. Acest proiect creează personalităţi puternice, tineri care ştiu să 

lucreze în echipă, să prezinte echipa, să promoveze spiritul FIRST şi educaţia STEM, tineri capabili să 

adune în jurul lor comunităţi care să îi sprijine.  

STEM reprezintă cadrul concret educațional optim vârstei în care tinerii își manifestă și satisfac 

curiozitățile, își perfecționează aptitudinile, își consolidează creativitatea. Avantajele educației STEM 

sunt multiple: promovează învățarea prin experiment (proiectele de acest gen permit explorarea 

deschisă și investigarea, identificarea problemelor de rezolvat și găsirea soluțiilor potrivite), include 

activități reale de soluționare a problemelor mondiale (temele proiectelor STEM au la bază întotdeauna 

situații reale din viața de zi cu zi), încurajează curiozitatea și gândirea analitică (le permite copiilor să 

se întrebe, să experimenteze și să exploreze), le oferă copiilor un control mai mare asupra învățării.  

Proiectele STEM permit și însușirea cunoștințelor care permit înțelegerea modului în care 

tehnologiile digitale pot sprijini comunicarea, creativitatea și inovarea, conștientizarea posibilităților, 

limitărilor, efectelor și riscurilor tehnologiilor digitale, înțelegerea principiilor generale, a 

mecanismelor și logicii care stau la baza tehnologiilor digitale aflate în plină evoluție, cunoașterea 

funcției și utilizării de bază a diferitelor dispozitive, programe informatice și rețele. 

Este important ca în urma implicării în aceste proiecte elevii să aibă capacitatea de a utiliza, 

accesa, filtra, evalua, crea, programa și împărtăși conținuturi digitale, posibilitatea de a gestiona și 



52 

 

proteja informațiile, conținutul, datele și identitățile digitale, capacitatea de a recunoaște și utiliza 

efectiv softuri, dispozitive, inteligență artificială sau roboți. 

  Consider că este datoria noastră să le oferim elevilor din România şansa de a putea beneficia de 

tot ceea ce oferă conceptul educaţional STEM, prin intermediul proiectelor educative extracurriculare.  
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     În societatea contemporană se observă un fenomen foarte interesant în ceea ce privește legătura 

între progresul științei și învățământ. Această legătură nu este nouă, ea s-a manifestat în toate epocile și 

civilizațiile și a constat în transmiterea în cadrul lecției a progreselor științei și tehnicii. Ceea ce face 

interesantă această conexiune, în prezent, este prezența calculatorului și utilizarea lui în organizarea 

instruirii, în conducerea învațământului sau în cercetarea pedagogică. 

     Astfel, s-a născut o nouă metodă didactică, intitulată generic instruirea asistată de calculator 

(I.A.C.). Aceasta metodă modernă încadrată de Ioan Cerghit în categoria metodelor de raționalizare a 

învățării și predării, asigură o mai bună colaborare între cadru didactic și elev, ducând transformarea 

primului în moderator sau îndrumător al activității de învățare. 

     Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată pe nivel şi să se 

orienteze către o educaţie continuă, capabilă să-l pregătească pe individ oriunde s-ar afla şi nelimitat în 

timp. Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării nu este de a 

demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de sisteme educaţionale, ci de a 

https://blog.robofun.ro/2019/09/11/educatia-stem-ce-este-si-de-ce-este-importanta-pentru-copii/
https://fabricadepr.ro/skystone-tema-noului-sezon-brd-first-tech-challenge-romania-cel-mai-mareprogram-de-robotica-si-educatie-stem-din-tara-noastra/
https://fabricadepr.ro/skystone-tema-noului-sezon-brd-first-tech-challenge-romania-cel-mai-mareprogram-de-robotica-si-educatie-stem-din-tara-noastra/
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subsitutui o parte din structurile actuale cu un nou spectru de performanţe, în întâmpinarea 

schimbărilor inerente ce au loc în cultură şi civilizaţie. 

Din păcate, în învăţământul preuniversitar, calculatoarele sunt folosite preponderent pentru predarea şi 

învăţarea informaticii. Folosirea lor ca instrumente menite să uşureze învăţarea altor materii este încă 

în stadiul incipient. Totuşi se constată o preocupare concretă pentru utilizarea calculatorului în 

învăţarea specifică ciclului primar, în special în cadrul disciplinelor Matematică şi Limba română, 

Istorie și Geografie. 

       Instruirea asistată de calculator îi oferă elevului posibilitatea de a învăța prin cercetare, prin 

descoperire, de a interacționa și de a răspunde la diverși stimuli vizuali sau auditivi. Calculatorul oferă 

un set variat de informații, de întrebări sau probleme, prezentate sub formă sonoră sau vizuală, prin 

texte, imagini fotografice, imagini video animate, desene sau grafice. Calculatorul este un mediu 

interactiv, care menține atenția și motivația elevului treze, indiferent de gradul de dificultate. 

        Din experienţa didactică, am constatat că  prin utilizarea calculatorului în procesul instructiv-

educativ, se pot obţine rezultate bune și foarte bune cu elevii printr-o învăţare activ-participativă. Am 

urmărit ca metodele de predare-învăţare-evaluare folosite să conducă la cercetare şi creaţie, la dorinţa 

elevilor de a cunoaşte şi a investiga în acest scop, la creşterea randamentului şcolar.  In egală masură, 

s-a observat faptul că punând elevii față în față cu o activitate didactică desfășurată pe 

calculator,(evaluare asistată de calculator) neavând în prealabil o oarecare experiență, elevii intră în 

panică, sunt dejamăgiți ramânând cu gustul amar al unui eșec. 

         În folosirea calculatorului în procesul instructiv-educativ, eficiente şi atrăgătoare s-au dovedit a fi 

soft-urile educaţionale. Acestea sunt programe proiectate pentru a fi folosite în procesul de predare – 

învăţare – evaluare, fiind un mijloc de instruire interactiv, care oferă posibilitatea de individualizare. 

Folosirea de materiale didactice complexe: cărți, programe interactive, hărți, diagrame, desene, planșe, 

mulaje, proiecții sau realitatea înconjurătoare atrag INTERESUL tinerilor pentru a descoperi cât mai 

mult despre o anumită materie. Dintre acestea, programele/softurile educaționale și interactive pe 

suport electronic sunt cele mai complexe materiale/ auxiliare didactice care pot prezenta foarte aproape 

de realitate diferite fenomene, procese, evoluții, modificări sau tehnici din întregul domeniu al ARTEI, 

ȘTIINȚEI și CUNOAȘTERII.    Putem considera eficientă o activitate proiectată pornind de la o 

evaluare corectă a resurselor (umane şi materiale), care implică elevii în vederea realizării unei sarcini 

înţelese şi acceptate de aceştia şi în care intensitatea şi durata efortului solicitat să fie raportată atât la 

vârsta şi potenţialul lor biopsihic cât şi la curba efortului. 

       Atractivitatea lecţiilor desfăşurate pe baza unor soft-uri educaţionale se datorează graficii 

deosebite, modului de abordare a noţiunilor teoretice prin asociere cu exemple din viaţa reală. 

Bazându-se pe caracterul atractiv şi antrenant al jocului didactic, îl putem folosi cu succes şi la 
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scoaterea din impas a elevilor ce înregistrează rezultate mai slabe la învăţătură. Softurile educaţionale 

acţionează favorabil asupra acestora, crescându-le performanţele, căpătând încredere în capacităţile lor, 

siguranţă şi promptitudine în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al acestora. Dacă softul 

educaţional a fost ales cu discernământ şi este accesibil grupei de elevi pe care o vizăm, succesul este 

garantat. 

      Testele prezente la sfârşitul lecţiilor sau la sfârşitul unei unităţi de învăţare permit elevului, pus în 

faţa propriului calculator să-şi verifice nivelul de cunoştinţe acumulate. De asemenea el este pus în faţa 

faptului de a lua decizii referitor la modul de rezolvare a diverselor situaţii problematice create, poate 

să-şi clarifice unele nelămuriri, pe loc, fără a adânci latura critică a necunoaşterii. 

      Având în vedere că o parte din elevi folosesc calculatorul în special în scopuri recreative (pentru 

jocuri, vizionarea de filme, audierea melodiilor sau comunicarea prin cheat), utilizarea soft-urilor 

educaţionale în procesul de învăţământ îi poate conştientiza că prin intermediul calculatorului pot 

acumula informaţii practice şi chiar îi poate motiva să realizeze aplicaţii proprii prin care să pună în 

valoare cunoştinţele acumulate şi să-şi dezvolte spiritul inventiv şi creator. 

        Sa nu se ințeleagă, insă, că punând în evidență utilitatea și oportunitatea folosirii calculatorului în 

activitatea didactică se pledează pentru renunţarea la metodele învăţământului tradiţional. Nu. 

Metodele tradiționale sunt esențiale mai ales în cazul primilor ani de educaţie în şcoli, când influenţa 

personală a educatorului rămâne determinantă. Totuşi utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor 

educaţionale reprezintă o necesitate a procesului educativ la particularităţile individuale ale fiecărui 

elev, care trebuie confirmate. 

    Softurile educaţionale prezintă o serie de avantaje incontestabile: 

- 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 învăţare; 

- facilitează realizarea unui feedback rapid si eficient; 

- oferă posibilitatea simulării unor procese greu sau imposibil de accesat în mod direct; 

-prin conţinutul oferit de soft se stimulează fantezia, inventivitatea, rapiditatea luăriideciziilor, 

reflexele; 

- gândirea elevilor câştigă în profunzime şi rapiditate; 

- elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale comportamentului; 

- substituie materiale şi instrumente didactice scumpe sau greu de procurat; 

       Calculatorul este, fără îndoială, un instrument care va câştiga teren din ce în ce mai mult în anii ce 

vor urma şi va face ca procesul educaţional să fie unul mai atractiv, bazat pe lecţii moderne şi 
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interesante, va crea noi oportunităţi şi îl va sprijini pe dascăl în munca sa. Însă responsabilitatea 

acestuia este din ce în ce mai crescută, pentru că a nu reuşi să atragi elevul spre disciplina pe care o 

predai este mai puţin grav decât „ a-l pierde‖ undeva pe drum. Astfel rolul său este, aşadar, acela de a-i 

face pe elevi să nu îşi piardă interesul pentru şcoală şi, mai mult, să îi motiveze, să îşi lărgească sfera 

de cunoaştere într-un mod activ, interesant şi plăcut. 
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Secțiunea II – Implicarea elevilor cu CES în activitățile școlare și extrașcolare 

 

 

IMPLICAREA  COPIILOR  CU  CES  ÎN ACTIVITĂȚILE  ȘCOLARE  ȘI 

EXTRAȘCOLARE 

 

Prof. Andrei Simona 

C.N.I  Matei Basarab Rm. Vâlcea 

 

Multe persoane se întreabă ce înseamnă CES – cerințele educaționale speciale. Cerințele 

educaționale speciale sunt acele cerințe care derivă din nevoile speciale ale unor persoane, generate de 

existența unor disfuncții la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-economic, cultural. 

Astfel, putem considera că se încadrează în categoria CES: copiii cu dificultăţi motorii, 

sindrom Down, dificultăţi de vorbire, tulburări de comportament, autism, deficit de atenţie şi 

hiperactivitate (ADHD), dar şi cei care trec, pur şi simplu, printr-o perioadă mai grea (abandon 

familial, abuzuri, tulburări psiho-emoționale care dizabilitează formarea normală a personalității 

copilului). 
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Şcoala incluzivă trebuie să răspundă nevoilor comunității și să asigure o participare egală a 

tuturor elevilor. Incluziunea presupune că fiecare individ contează și cu toții avem nevoie de mai multă 

răbdare și toleranță față de cei care sunt diferiți. Într-o astfel de unitate de învățământ, se asigură o 

educație pentru toți copiii si se caută mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de 

discriminare. Copiii din aceste unități de învățământ beneficiază de toate drepturile si serviciile sociale 

și educaționale conform principiului „resursa urmează copilul‖. 

Integrarea școlară și extrașcolară  este  un  proces de adaptare a copilului la cerințele școlii pe 

care o urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar, de 

desfășurare cu succes a activităţilor școlare. 

Conceptul de CES presupune o abordare care consideră că fiecare copil este unic, poate învăţa 

dacă este identificat tipul de învățare specific particularităţilor individuale ale sale. Curriculum-ul 

școlar trebuie considerat un instrument necesar care trebuie să fie flexibil, adaptabil la cerințele 

elevilor. 

Copilul cu CES are nevoie de condiţii de învăţare care să stimuleze şi să sprijine dezvoltarea sa, un 

curriculum adaptat şi individualizat. Adaptarea curriculumului la clasă pentru predarea, învăţarea, 

evaluarea diferenţiată se poate realiza prin: 

 Adaptarea conţinuturilor cantitativ şi calitativ, la potenţialul de învăţare al elevului; 

 Adaptarea proceselor didactice (metode utilizate, material didactic, timp de lucru 

alocat) nivelul de sprijin acordat elevului; 

 Adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social. 

Deseori, este nevoie de programe individualizate de intervenţie pentru integrarea şcolară, 

extrașcolară şi socială a copiilor cu CES. Se poate vorbi despre: 

 Integrare totală – atunci când elevii cu CES petrec tot timpul în școala obișnuită, 

(programelor terapeutice se desfășoară in spații speciale, destinate acestui scop); 

 Integrare parțială – atunci când elevii cu CES petrec doar o parte din timp în școala 

obișnuită; 

 Integrare ocazională – participare ocazională, în comun, la diferite activităţi extrașcolare 

(excursii, serbări, întreceri sportive, spectacole, etc). 
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Toate cadrele didactice care au în colectivitatea elevilor  copii cu CES, vor avea în vedere acţiuni 

ce presupun colaborarea cu părinții și consilierea acestora, implicarea directă în lucrul efectiv cu copiii. 

Părinţii şi copiii vor fi consiliaţi să fie realişti în aşteptări, vor fi ghidaţi să evite izolarea şi să comunice 

cu alţi părinţi şi copii aflaţi în situaţii similare. Se va promova o abordare pozitivă a educării şi 

disciplinării copiilor; copiii vor fi implicaţi, atât cât se poate, în luarea deciziilor, în alegerea 

activităţilor la care vor participa. Este de dorit ca părinţii, cadrele didactice şi şcoala, precum și alte  

instituții  să facă un front comun pentru a ajuta la integrarea copiilor cu CES. 

O astfel de abordare poate genera egalitatea de șanse, participarea și integrarea școlară, 

extrașcolară și socială! 

De ce să-i compari intre ei? 

Fiecare este diferit. 

Fiecare este special. 

Fiecare este frumos 

BIBLIOGRAFIE: 
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UTILIZAREA TIC ÎN ACTIVITĂȚILE ȘCOLARE DESFĂȘURATE CU 

ELEVII CU CES 

Prof. Anghelescu Alina  

Școala Gimnazială Nr. 5, Rm. Vâlcea 

 

 

Şcoala este un mediu important de socializare. Integrarea şcolară este reflectată de atitudinea 

favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează, de consolidarea unei motivaţii puternice care 

susţine efortul copilului în munca de învăţare, situaţie în care copilul poate fi considerat un colaborator 

la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa, de corespondenţă totală între solicitările formulate de şcoală 
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si posibilităţile copilului de a le rezolva, de existenta unor randamente la învăţătură şi în plan 

comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

 În ceea ce priveşte problematica accesului la educaţie al copiilor cu CES, debutul şcolar este 

momentul în care copiii cu dizabilităţi sunt identificaţi ca atare şi cerinţele speciale de educaţie sunt 

recunoscute. Din momentul în care acești copii ating vârsta școlară, majoritatea sunt integrați în 

învățământul de masă ca elevi cu  cerințe educaționale speciale: CES. În multe dintre situaţii, părinţii 

nu se implică activ în evaluarea timpurie a situaţiilor de CES și, mai mult, copiii din medii 

dezavantajate socio-economic au adesea acces scăzut la aceste servicii.    

 În învățământul de masă există numeroase bariere pentru această categorie de copii. 

Școlarizarea copiilor cu CES a constituit o provocare pentru multe dintre unităţile de învăţământ de 

masă. Integrarea lor implică schimbări de sistem și de mentalitate la nivelul cadrelor didactice, fiind 

nevoie în egală măsură de resurse materiale și umane. Multe dintre resursele materiale de primă 

necesitate sunt asigurate de cadrele didactice și familii. Resursele umane presupun cadre didactice 

formate în această direcție, profesori de sprijin suficienți, logoped, psiholog școlar. Există bariere 

legate de calitatea formării iniţiale şi a formării continue a profesorilor, care nu pun accent pe 

pregătirea acestora pentru abordări didactice incluzive. Deşi serviciile de sprijin sunt din ce în ce mai 

valorizate, în multe școli acestea sunt adesea insuficiente.     

 Gândirea, memoria, atenția, motivația, creativitatea reprezintă elemente esențiale în obținerea 

reușitei școlare. Elevul cu CES trebuie să urmeze o programă adaptată conform cu nivelul dezvoltării 

sale intelectuale. Mai ales la vârste mici, strategiile de învățare vor fi centrate pe dezvoltarea 

capacităţii de a comunica cât mai inteligibil și coerent posibil, de a se exprima cât poate inteligibil,  în 

dialogul cu cei din jur, pe consolidarea capacităţii de recunoaștere și utilizare a alfabetului limbii 

române prin asociere cu jetoane,  imagini, serii grafice scrise cu caractere mărite, prin transcrierea 

corectă și conștientă, după model, a unor silabe, cuvinte, scurte propoziții pe diferite suporturi grafice, 

caiete cu format adaptat, tabla magnetică etc.       

Utilizarea tehnologiei informației în predare permite realizarea unui învățământ incluziv, fără 

costuri financiare exorbitante. Utilizarea computerelor, telefoanelor mobile, a tabletelor în timpul 

activităților educative nu mai este o necesitate doar pentru elevii cu CES, ci pentru toți elevii. Deși 

unele dintre aplicații nu sunt destinate special elevilor cu CES, unii profesori creativi au descoperit 

modalități de a le integra în contexte educaționale. Societatea românească s-a adaptat bine la nevoia de 

digitalizare a învățământului, oferind profesorilor numeroase instrumente de lucru, multe dintre ele 

accesibile și gratuite. Pot fi utilizate cu succes manualele în format electronic, soft-urile educaționale, 

precum și soft-uri special create pentru intervenții specializate pentru dificultățile de învățare 

(Evalogos, Tarabostes, Logopedix, Primii pași spre lumea sunetelor, Tim Logo).  



59 

 

Dintre toate tehnologiile care ajută la pregătirea elevilor pentru viitor, accesul la internet este 

probabil cel mai important. Următoarele aplicații pot fi utilizate în orice grup educaţional care are 

acces la internet, utilizând laptopuri, smartphone-uri sau tablete: Plickers (aplicație de răspuns rapid la 

clasă, care le permite profesorilor să utilizeze un dispozitiv mobil pentru a scana anumite coduri 

tipărite pe care elevii le folosesc, în funcție de orientare, pe post de răspuns), AnswerGarden (un 

instrument simplu și rapid de obținere a feedback-ului prin nori de cuvinte), Mentimeter (instrument 

interactiv de prezentare care le permite utilizatorilor să își implice publicul în timp real), Kahoot! (un 

instrument de răspuns al elevilor, disponibil pe toate platformele și care le permite profesorilor să 

ruleze teste de tip joc și să creeze prezentări cu teste incorporate), Book Creator (un instrument de 

creare a cărților digitale uimitor de ușor de utilizat, cu opțiuni nelimitate).   

Aplicații care sprijină procesul de învățare al copiilor atât cu CES, cât și a celor fără dificultăți 

de învățare, putând fi utilizate de pe orice dispozitiv sau exclusiv pe dispozitive cu sistemul de operare 

iOS: LearningApps.org (este un instrument util pentru cursanți, profesori și formatori care doresc să 

utilizeze sau să creeze o varietate de activități diferite pentru a practica întreaga gamă de sisteme 

lingvistice (gramatică, vocabular și pronunție) și abilități lingvistice (citire, ascultare, vorbire și scris), 

Bitsboard (aplicație cu o mulțime de mini-jocuri incorporate), Osmo (jocuri practice de învățare în care 

jucătorii folosesc obiecte din lumea reală pentru a interacționa cu lumea digitală afișată pe tabletele), 

LetMeTalk (aplicație gratuită destinată persoanelor cu o gamă largă de deficiențe de vorbire și limbaj 

ca o consecința a diferitelor tulburări și stări de sănătate). Orice lecție, indiferent de instrumentele cu 

care este creată, trebuie să fie: relevantă, provocatoare (să pună probleme), captivantă (să stimuleze 

participarea.) Elevii nu au nevoie de nou de fiecare dată, nu au nevoie să fie distrați, au nevoie să fie 

captivați, să participe. Tehnologia nu va înlocui rolul profesorilor. La fel cum școala va fi întotdeauna 

mediul formal al procesului de învățare, profesorii vor juca întotdeauna un rol central în procesul de 

învățare. În educație va fi întotdeauna nevoie de profesori, însă ceea ce se va schimba este rolul lor. 

Pentru a folosi eficient TIC în clasă, profesorii trebui să joace un rol diferit. Profesorii nu mai sunt 

singura sursă a tuturor cunoștințelor. Elevii pot găsi informații pe diferite platforme. Există practic un 

volum de informații infinit disponibil oricând, oriunde. În acest context profesorii vor fi consilieri, 

supraveghetori și furnizori de instruire pentru elevi, vor avea întotdeauna autoritatea de a direcționa 

ceea ce ar trebui să învețe elevii lor folosind instrucțiuni, precum și de a crea un mediu de învățare 

adaptat nevoilor și abilităților fiecărui elev. 
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE LA COPIII CU CERINȚE 

SPECIALE 

 

Profesor învățământ preșcolar Bădescu Ruxandra Florentina 

Școala Gimnazială ”Grigore Mihăescu”, Vlădești 

 

„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste 

roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai 

încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ‖ Comenius  

 

Progresele înregistrate de psihologia şi pedagogia diferenţiată, perfecţionarea tehnicilor de 

cunoaştere a dezvoltării psihice a copiilor au permis să se distingă categorii mai nuanţate de copii în 

raport cu capacitatea lor de răspundere la exigenţele şcolare. În rândul acestora, alături de elevii cu 

CES integraţi individual, există şi elevi cu dificultăţi de învăţare, cu ritm lent de acumulare de achiziţii 

dar cu intelect normal. Confundaţi adesea cu elevii din prima categorie sunt nestimulaţi sau 

categorizaţi ca atare. 

Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să acţionăm asupra diferitelor nivele de 

dezvoltare a personalităţii lor, şi anume: la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social.  

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane care-i 

duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa identitate, 

rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permitsocializarea şi valorizarea 

acestor copii. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 

uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 
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priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide,pentru că, desfăşurându-

se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactuldirect cu realitatea socială. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permitdezvoltarea relaţiilor 

interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporireainteresului de cunoaştere a 

frumuseţilor naturale şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unorsentimente de preţuire a mediului 

natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea 

Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi 

copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie 

adaptate. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu 

ADHD jocurile trebuie să fie cât mai variate. Şcoala este de asemenea un mediu important de 

socializare. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, 

integrarea individuală. Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe 

care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; 

consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în 

care copilul sau tânarul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; 

corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; 

existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea 

la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.În şcoală, copilul cu tulburări de comportament 

aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. 

Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte respins de catre mediul 

şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, 

intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea.Datorită 

comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele cu 

tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în 

situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se 

preocupă de bunăstarea copilului. 

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 
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Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul.Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de 

psihoterapie individuală şi de grup. De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea 

profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini 

simplificate. Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât 

consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu 

implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un 

real ajutor, el oferind consiliere. 

Profesorul poate folosi în procesul de predare-învăţare, evaluare diverse strategii şi intervenţii 

utile:crearea unui climat afectiv-pozitiv; stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a colegilor; 

încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; încurajarea eforturilor; sprijin, încurajare şi 

apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; folosirea frecventă a 

sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfelîncât să fie încurajat şi evidenţiat 

cel mai mic progres; crearea unui climat afectiv, confortabil; centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; Folosirea învăţării afective; Adaptarea metodelor şi 

mijloacelor de învăţare, evaluare; Sprijinirea elevului să devină membru.  

Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonală 

jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi de echipă au un impact benefic asupra elevilor cu 

CES. 
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PROBLEME ACTUALE ALE IMPLICĂRII ELEVILOR CU CES ÎN 

ACTIVITATEA ȘCOLARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ. PERCEPȚII ACTUALE ȘI 

DIFICULTĂȚI PRIVIND ȘCOALA INCLUZIVĂ 

Prof. Dabelea Delia 

Prof.  Păunescu Mihaela-Gretuța 

Colegiul Național ”Spiru Haret”, Târgu-Jiu, Gorj 

 

Școala incluzivă ne apare astăzi ca o modalitate de extindere a rolului şcolii  tradiționale, ca un 

proces de transformare a acesteia pentru a putea răspunde cerințelor unei mai mari diversităţi de 

resurse umane educaționale. Educaţia incluzivă promovează o pedagogie centrată pe copil, astăzi, când 

învăţământul diferențiat trebuie să se adapteze la cerinţele specifice de educaţie care derivă din 

diversitatea acestor resurse. Ea trebuie să fie accesibilă, flexibilă, comprehensivă și proiectează un nou 

tip de şcoală: comprehensivă, deschisă, tolerantă. 

Este unanim știut că factorii principali ai incluziunii sunt: cadrele didactice, atitudinea lor faţă de 

copilul cu nevoi speciale, resursele (metode de predare, materiale, timp disponibil); şcoala, ce asigură 

copilului cu CES un program de lucru într-o clasă obişnuită, cu alţi copii de vârstă apropiată și familia, 

care asigură (sau ar trebui să asigure) climatul securizant şi cadrul optim necesar dezvoltării unei 

personalități echilibrate a copilului.  

Educația incluzivă are un impact pozitiv destul de mare asupra copiilor cu CES; elevii cu CES au 

devenit mai activi, mai comunicabili, și-au dezvoltat comportamente pozitive, preluate  de la elevii 

tipici, au devenit mai dezinhibați, mai veseli, mai fericiți și mai maturi.  

În schimb, există rezerve  privind dezvoltarea mai rapidă a elevilor cu CES în mediul elevilor tipici 

și reușita academică mai bună a copiilor cu CES. Referitor la impactul educației incluzive asupra 

elevilor tipici, aceștia au devenit mai toleranți, mai altruiști, mai responsabili și mai empatici. În 

același timp, trebuie să recunoaștem, din experiența personală, faptul că o mare parte din elevii tipici 

însușesc mai puțin material la lecții, au o reușită mai puțin bună la învățătură, sunt mai distrați, în 

grupurile din care fac parte și elevi cu CES.  Satisfacția de a merge la școală este mai mare în mediul 

elevilor tipici atât din clasele în care nu sunt elevi cu CES, cât și din clasele în care sunt elevi cu CES 

și este mai mică în mediul elevilor cu CES, fără a avea opinii rezervate privind implementarea 

educației incluzive în școlile comunitare.  Problema insatisfacției la copiii cu CES vine atât din cauza 

mediului nou la care trebuie să se adapteze, cât și din cauza că mediul de învățare și atitudinea copiilor 

tipici necesită încă îmbunătățire, cu  toate că în școală există un mediu prietenos pentru toți copiii, iar 

elevii cu CES sunt acceptați și susținuți de către toate cadrele didactice și de către colegii lor, cu toate 
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că toți elevii comunică între ei și au relații foarte bune indiferent de statut social, etnie, stare a sănătății, 

religie sau nivelul material și financiar al familiei. Cu toate acestea, pe grupuri de elevi, observăm 

diferențe între opiniile elevilor cu CES, ale elevilor tipici din clasele în care nu sunt elevi cu CES și ale 

elevilor tipici din clasele în care sunt elevi cu CES. Profesorii folosesc metode de evaluare diferențiate, 

adecvate vârstei și abilităților de învățare a copiilor. 

 Astfel, există riscul ca unii profesori acordă mai multă atenție altor activități la lecții în 

defavoarea celor instructive; profesorii nu-i evaluează întotdeauna obiectiv, iar nota este influențată de 

relația pe care o au cu profesorul. Cu referință la atitudinea profesorilor față de elevii cu CES,  aceștia 

acordă atenție inegală elevilor, fiind axați mai mult pe elevii cu CES, ceea ce este în defavoarea 

elevilor tipici, mai ales din cauza numărului mare de copii în clasă, volumului de lucru sporit și a 

necesității de a realiza activități educative, cu toate că toți copiii dispun de materiale didactice, adaptări 

și echipamente adecvate cerințelor lor educaționale. 

Fiecare profesor trebuie să-i încurajeze pe elevi, să le dea sfaturi așa cum o fac părinții, să-i ajute la 

îndeplinirea temelor și să le explice neclaritățile cu care se confruntă. Pentru camediul de lucru să fie 

prielnic, profesorii trebuie să fie mai apropiați, empatici. Dacă profesorul e mai familiar în abordare, 

copilul se duce cu interes la școală și încearcă să-i arate că poate să facă ceva.   

Din păcate, trebuie să luăm în considerare și gradul redus de acceptare de către părinți a incluziunii 

în școală a copiilor cu dezabilități intelectuale și a celor cu tulburări de comportament, motivat prin 

faptul că aceștia din urmă dereglează procesul instructiv-educativ, stresează prin prezența lor 

hiperactivă elevii tipici, necesită supraveghere deosebită și continuă, provoacă comportamente 

neadecvate în mediul elevilor tipici. 

Din experiența personală, am observat că o parte dintre elevi și părinți au semnalat unele provocări 

ale educației incluzive: sporirea numărului de elevi, inclusiv a celor cu CES, în clasă; reducerea 

atenției față de elevii tipici și în consecință – reducerea reușitei lor; comportamentele neadecvate ale 

elevilor cu probleme de comportament și întreruperea frecventă a lecțiilor. 

Majoritatea profesorilor consideră că educația incluzivă este o practică bună, deoarece copiii cu 

dizabilități/cu CES se pregătesc pentru viață în școlile de masă și mai apoi pot obține o profesie în 

școli profesionale și colegii, totuși există și opinii care spun că școala de masă nu este pentru toți copiii 

cu dizabilități, că ei trebuie mai întâi pregătiți în școli speciale, cu personal de sprijin specializat. 

Astfel, unii acceptă integrarea în școala comunitară a copiilor cu dizabilități fizice, cu dizabilități de 

limbaj, cu deficiențe de învățare (și mai puțin incluziunea copiilor cu dizabilități mentale și a celor cu 

tulburări emoționale-afective și de comportament), dar ulterior, iar copiii cu dizabilități intelectuale și 

cei cu tulburări de comportament ar trebui să învețe în școli auxiliare, specializate. 
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În practica didactică actuală, profesorii în mare parte înțeleg corect conceptul de educație incluzivă. 

Astfel, marea lor majoritate înțeleg că educația incluzivă înseamnă educația bazată pe nondiscriminare, 

că este educația pentru toţi copiii, indiferent de rasă, de religie, indiferent că este vorba de copii cu 

dizabilităţi sau fără. Educația incluzivă înseamnă egalizarea şanselor pentru toţi copiii; centrarea 

activităţii educaționale pe elev, pornind de la abilităţile şi necesităţile lui; implicarea comunităţii în 

susţinerea copiilor în strânsă dependenţă de necesităţile lor.  

Totodată şcoala face posibilă participarea grupurilor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi 

luarea deciziilor. Schimbul de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare 

de oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc. Actul educativ în şcoala 

incluzivă are şanse de reuşita dacă cei trei factori implicaţi, adică elevul cu deficienţe, familia, echipa 

de specialişti, cooperează, sunt parteneri care conlucrează în aceeaşi direcţie: dezvoltarea copilului cu 

cerinte educative speciale. 

Educaţia incluzivă se centrează mai ales pe învăţarea strategiilor necesare rezolvării problemelor 

din viaţa cotidiană, într-o manieră cooperantă şi solidară, unde procesul de învăţare este realizat în 

spiritul respectului şi acceptării celor din jur. 

Şcoala trebuie să aibă contacte cu toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de 

domeniul educaţiei copilului de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea 

contribuie la transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă. 

 

Bibliografie: 

Vraşmaş, T.,(2004), ,,Şcoala şi educaţia pentru toţi‖, Ed. Miniped, Bucureşti. 

Ungureanu, D., ,,Educaţia integrată şi şcoala incluzivă‖, Editura de Vest, Timişoara 

Malcoci, L, Chistruga-Sinchevici, I, (2015), ,,Incluziunea elevilor cu CES în școlile din comunitate. 

Studiu sociologic‖, Chișinău 

 

  



66 

 

FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPIILOR CU CES 

PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 
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Școala Gimnazială Comuna Olanu 

 

 

În orice clasă putem găsi copii cu CES. Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea 

atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către ceilalţi elevi a problematicii şi 

potenţialului de relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite. 

Copiii pot întâmpina dificultăţi de învăţare de la cele mai uşoare determinate de oscilaţii în 

însuşirea şi formarea capacităţilor şi competenţelor în domenii diferite, până la tipuri aparte de învăţare 

care necesită intervenţii specializate (nu văd ca ceilalţi, nu aud, nu pot scrie, nu gândesc la fel de 

repede  şi/sau profund, etc.). Indiferent de aceste probleme, la şcoală copiii vin să înveţe şi să se 

dezvolte împreună cu colegii lor. Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei 

parte contribuie la dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi copii, şi nu 

separat de ei. 

Educaţia cerinţelor speciale (CES) denumită în prezent educaţie incluzivă – componentă a 

paradigmei educaţie pentru toţi – proiectează un nou tip de şcoală:  comprehensivă (cuprinzătoare, 

care nu selectează şi nu exclude), care realizează co-educatia, este deschisă, toleranţă, prietenoasă şi 

democratică, naturală prin eterogenitatea ei care îi valorizează şi integrează pe toţi copiii, adaptându-se 

la diversitatea de cerinţe educaţionale, la particularităţile de învăţare şi dezvoltare ale fiecărui copil. 

Este acceptată în prezent noţiunea de „CES‖ care desemnează necesităţile educaţionale complementare 

obiectivelor generale ale educaţiei speciale, necesităţile care solicită o şcolarizare adaptată 

particularităţilor individuale şi / sau caracteristice unei deficienţe precum şi o intervenţie specifică, prin 

reabilitare/ recuperare corespunzătoare. 

Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care sunt 

suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără abordarea adecvată 

acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea 

şcolară şi socială. Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţămantului general a 

elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a 

acestor categorii de copii. 

Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul 

de învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături 

care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în 
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creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, individualizate. 

Ei sunt diferiţi din punct de vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă 

acelaşi tip de deficienţe 

Indiferent de tipul de educaţie: specială, integrată / incluzivă sau de conceptele utilizate, 

problema personalităţii elevului trebuie să ocupe locul principal. Acţiunea educativă cea mai bună este 

aceea „care modelează eul‖, permiţând deficienţilor mintali învăţarea realităţii sociale, pentru că ei se 

vor integra în realitatea socială normală. Ca urmare, profesorul trebuie să sensibilizeze în elevi propriul 

„eu‖, conştiinţa posibilităţilor, capacitatea de a lua decizii, de a fi stăpâni pe ei. Acest lucru  se poate 

realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare. Este necesară o 

riguroasă planificare, organizare şi desfăşurare a acestor tipuri de activităţi în relaţie directă cu 

posibilităţile reale ale elevilor şi pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pe care elevii respectivi le 

resimt în raport cu actul educaţional. 

Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 

uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 

priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, 

desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul direct cu realitatea 

socială.  

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de 

cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de 

preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat. Exemplific 

câteva activităţi desfăşurate cu elevii clasei a VII-a A pe care o conduc, elevi cu deficienţă mintală 

medie: „În vizită la Grădina Zoologică din localitate‖, „Plimbare in Grădina Mare‖, ‖Specificul 

staţiunii Lacul Sărat‖, „Toamnă în parcul Kisseleff‖, „Să redescoperim frumuseţea falezei Dunării‖, 

„O zi la Sinaia‖, ,,Obiective turistice din judeţul Tulcea‖etc. 

Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu, etc.) dezvoltă la 

elevii cu CES, spiritul de competitie, de echipă, îi mobilizează la cooperare şi le dezvoltă încrederea în 

forţele proprii. Desfăşurarea de competiţii între elevii cu CES şi cei din şcolile de masă facilitează 

depăşirea sentimentului de marginalizare şi permite valorizarea potenţialului aptitudinal al copiilor cu 

deficit de intelect. Dintre concursurile organizate cu elevii clasei unde sunt profesor diriginte, 

menţionez: ‖Sărbătoarea primăverii‖ „Suntem copiii Europei Unite‖, „Ce ne-aduce iepuraşul ?‖,‖Cel 

mai bun pieton‖,etc 

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane 

care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa 
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identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi 

valorizarea acestor copii. 

Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa, dar schimbând mediul pentru copil, efectul 

deficienţei este mai puţin evident. Experienţă practică a şcolii noastre privind parteneriatul cu Teatrul 

Maria Filloti, în cadrul programului „Teatrul... şi şcoala‖ precum şi participarea formaţiei de teatru a 

unităţii la „Festivalul concurs de teatru şcolar I.L.Caragiale‖ a demonstrat că arterapia creează la elevii 

cu dizabilităţi, puternice emoţii şi sentimente, dezvoltă autonomia personală şi favorizează 

socializarea. Pus în situaţia de a practica o diversitate de comportamente, de a se transpune în „pielea‖ 

unor personaje, copilului i se solicită un anumit mod de comportare, i se oferă prilejul de a acţiona 

efectiv pe baza unor reguli de comportare civilizată, de a exersa în mod direct deprinderi, 

comportamente, relaţii sociale. 

Deci, formarea personalităţii deficientului mintal se face în cadrul obiectivelor educative 

generale, comune tuturor elevilor, numai că mijloacele de realizare sunt diferite. 
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Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și 

specializată a elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice etc. Este o provocare 

să lucrezi cu copiii cu CES, având ȋn vedere caracteristicile și manifestările tulburărilor cu care se 

confruntă, dar nu este imposibil deoarece și ei au potenţial pentru dezvoltare, doar că este necesar să se 

descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. Procesul instructiv-educativ și 

compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează principiilor didacticii generale, cu 

menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la particularităţile aptitudinale ale elevilor. În 
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proiectarea și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot valorifica cele mai operante modalităţi de 

lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, 

obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor asigura autonomia personală și integrarea socio-

profesională. 

 Societatea modernă, caracterizată printr-un progres semnificativ ȋn toate domeniile și printr-o 

schimbare a mentalităţilor, are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de persoane, 

valorizând principiul nondiscriminării și promovând drepturi egale pentru toţi. În  această direcţie se 

ȋnscriu și iniţiativele privind  problematica  persoanelor cu  dizabilităţi, care de multe ori se „lovesc‖ 

de etichetări sau marginalizare. A devenit o necesitate și o prioritate modificarea  reprezentărilor și a 

atitudinilor ȋn ceea ce ȋi privește, de aceea s-au adoptat politci sociale și educaţionale care să le 

permită  participarea totală și activă ȋn viaţa comunităţii, să faciliteze accesul la o educaţie și 

o  profesionalizare corespunzătoare, ȋn acord  cu propriile disponibilităţi. 

 Referitor la educaţia copiilor cu cerinţe speciale, sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a aliniat 

tendinţelor și cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a acestora, mai exact 

pot fi incluși  ȋn școlile de masă, la activităţile formale și/sau nonformale, li se asigură o adapatare  a 

curriculumului,  iar resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare sunt valorificate 

și ȋmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor de formare ale acestor copii. 

 Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și 

specializată a  elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice, etc. Este o 

provocare  să lucrezi cu  copiii  cu CES, având ȋn vedere   caracteristicile  și manifestările  tulburărilor 

cu care  se confruntă, dar nu este imposibil deoarece  și ei au potenţial  pentru  dezvoltare, doar că este 

necesar să se descopere cele mai potrivite moduri prin care să fie activat. 

Procesul instructiv-educativ și compensator-recuperator ȋn educaţia specială se subordonează 

principiilor didacticii generale, cu menţiunea că este nevoie de flexibilitate și adaptare la 

particularităţile aptitudinale ale elevilor. În proiectarea  și desfășurarea lecţiilor, cadrele didactice pot 

valorifica cele mai operante modalităţi de lucru, mixând strategiile didactice tradiţionale cu cele 

moderne, utilizând diverse tehnici terapeutice, obiectivul fiind acela de a crea competenţe ce vor 

asigura autonomia personală și integrarea socio-profesională. 

 Studiile din domeniu au relevat influenţa pozitivă asupra calităţii actului educativ pe care o are 

aplicarea metodelor și procedeelor didactice interactive, având ca rezultat creșterea motivaţei pentru 

ȋnvăţare,crearea anumitor deprinderi, dezvoltarea autonomiei personale, faciltarea ȋnvăţării ȋn ritm 

propriu, ȋncurajarea cooperării ȋntre elevi pentru rezolvarea unor sarcini, ceea ce conduce la cunoștere 

și acceptare reciprocă, respectarea altor opinii, ȋnţelegerea realităţii. Alois Gherguţ descrie câteva 

metode de ȋnvăţare prin cooperare eficiente și ȋn  cazul copiilor cu cerinţe educative speciale. 
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Printre acestea se numără: 

 Brainstormingul: elevii prezintă sau scriu tot ce știu despre un anumit subiect. 

 Știu/Vreau să știu/ Am ȋnvăţat : se vorbește despre ceea ce elevii știu deja despre o temă anume 

și după aceea se formulează ȋntrebări la care se așteaptă găsirea răspunsului ȋn timpul lecţiei, iar 

la finalul ei se verifică ce au aflat elevii după parcurgerea conţinuturilor. 

 Turul Galeriei : ȋn grupuri de trei sau patru  elevi se lucrează la o sarcină ce are ca rezultat un 

produs, care poate fi expus ȋn clasă. Fiecare grup va examina atent lucrările celorlalte grupe, 

rotindu-se de la un produs la altul și se poate discuta pe margine acestora. Astfel, prin 

feedbackul oferit de colegi se consolidează anumite cunoștinţe și se valorizează produsul obţinut 

ȋn grup. 

 Activitatea dirijată de citire – gândire : presupune fragmentarea unui text astfel ȋncât elevii pot 

face predicţii despre ce se va ȋntâmpla ȋn fragmentul următor. 

 Alte metode activ-participative mai sunt : interviul ȋn trei etape, predicţiile ȋn perechi, unul stă 

și trei circulă, linia valorilor, masa rotundă. 

 Autorul precizeză faptul că există o multitudine  de tehnici și metode care favorizează ȋnvăţarea 

prin interacţiunea cu ceilalţi colegi, iar   aceste metode pot fi selectate, reformulate și chiar  ȋmbogătite 

cu alte variante  ȋn funcţie de tipul disciplinei, de vârsta  și nivelul de dezvoltare al elevului (Alois 

Gherguţ, Sinteze de psihopedagogie specială, pag 281, 282). 

 Pentru optimizarea intervenţiilor la elevii cu dizabilităţi, nu trebuie neglijată nici utilitatea 

mijloacelor și materialelor didactice  variate și personalizate. Totodată, un rol important ȋn recuperarea 

și integrarea acestor elevi ȋl au și activităţile de terapie educaţională (terapia ocupaţională, meloterapia, 

dezvoltarea autonomiei personale, ludoterapia), scopul fiind acela de a forma deprinderi de viaţă 

cotidiană (asigurarea ȋngrijiri propriului corp și a locuinţei, folosirea serviciilor din comunitate) 

cultivare a capacităţilor și aptitudinilor pentru muncă (elevii cu dizabilităţi pot fi ȋnvăţaţi să realizeze 

diverse activităţi productive care ȋl pot ajuta ulterior ȋn găsirea unui loc de muncă specific)  și educarea 

abilităţilor pentru petrecerea timpului liber. 

 În calitate de profesor cu o clasă cu elevi cu CES, ȋntotdeauna ȋncerc să găsesc cele 

mai  potrivite căi prin care să ȋmi ȋnsoţesc elevii către cunoaștere și integrare. Nu este simplu, dar  cu 

dăruire, imaginaţie și multă răbdare se pot crea strategii  eficiente care să ȋi sprijine   ȋn acest 

sens.  Având ca reper lucrări de specialitate cu informaţii despre  elemente de pedagogie și specificul 

dezvoltării psihoindividuale ale unui copil cu deficienţe,  am realizat  programe de interventie și 

activităţi de ȋnvăţare adecvate  nevoilor fiecăruia. Nu folosesc  ca pe o ―reţetă‖ metodele  și procedeele 

didactice  despre care am citit,  ci le adaptez  contextului. Am observat  că scenariile didactice care 

cuprind metode și tehnici interactive sunt eficiente, mai ales ȋn cazul elevilor cu ces care sunt integraţi 
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ȋn școlile de masă alături de colegi cu o dezvoltare tipică deoarece ȋncurajează socializarea, spiritual de 

toleranţă și suport. 

 Experienţa proprie mi-a demonstrat utilitatea  deosebită  pe care o poate avea  și jocul ȋn 

procesul educativ al elevilor cu CES, făcând  mai atractive conţinuturile ȋnvăţării care nu mai 

sunt  văzute ca  un efort prea mare de concentrare, având ȋn vedere disponibilitatea scăzută ȋn sensul 

acesta. Jocul poate stimula copilul pe mai multe planuri: senzoriomotor, intelectual, social, creativ, al 

conştiinţei de sine şi chiar terapeutic. 

 Pentru integrarea și recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale este necesară tratarea 

demersului educativ ȋntr-o manieră interactivă astfel ȋncât aceștia să cunoască, să ȋnţeleagă lumea ȋn 

care trăiește și să aplice ceea ce a ȋnvăţat ȋn diferite situaţii de viaţă. 
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Segregarea în educație a fost favorizată de-a lungul timpului de apariția a cel puțin două 

modele de abordare a asistenței și educației copiilor cu cerințe speciale/dizabilități dintr-o comunitate: 

modelul deficienței și modelul medical. 

Modelul deficienței consideră că orice dificultate cu care se confruntă o persoană este 

rezultatul unei deficiențe inerente acelui individ, generând diverse etichete (retardat, neadaptat, 

agresiv, debil mental, antisocial etc.), unele aplicate în urma efectuării unor teste și evaluări pe 

tipuri/niveluri/grade de deficiențe.  

Modelul medical era în mare parte asemănător cu modelul deficienței, acordând mai multă 

atenție noțiunilor de îngrijire și ocrotire. Persoanele care se confruntă cu dificultăți generate de diverse 
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afecțiuni sau tulburări erau percepute ca având nevoi speciale, care necesită școli speciale, unde 

personalul calificat le poate oferi îngrijire și ocrotire.  

Atât în modelul medical, cât și în modelul deficienței, accentul se pune pe deficiență, pe 

afecțiune, și nu pe individ în totalitatea lui, acesta fiind redus la o etichetă pe care cei din jur o 

recunosc. Ambele modele tind să pună în dificultate individul prin decizii care îi afectează viața, 

respectiv: unde merg la școală, ce tip de susținere primesc, unde locuiesc, ce facilități li se acordă etc.  

 

Integrarea și educația integrată 

   

Acest termen a fost utilizat în literatura de specialitate de la începutul anilor `70 până în anii 

`90 și a apărut ca o reacție la formele de segregare în educație mai ales în cazul copiilor cu dizabilități 

sau al celor cu tulburări psihocomportamentale. 

Acest termen a fost, ulterior, înlocuit cu sintagma „educație incluzivă‖ care punea un accent 

pe diversitatea umană și pe respectul față de semenii diferiți din jurul nostru. Integrarea școlară se 

referă la procesul de includere în școlile de masă sau în clasele obișnuite, la activitățile educative 

formale și nonformale, a copiilor cu dizabilități sau având cerințe educative speciale.  

Principalele momente care au anticipat apariția unor noi modalități de abordare a educației 

elevilor cu cerințe educaționale speciale în școlile obișnuite/de masă sunt Adunările Generale ONU din 

1982 privind Programul mondial de acțiune în favoarea persoanelor cu dizabilități pentru decada 

1983-1992. De asemenea, în anul 1988, UNESCO a elaborat și lansat o teză care ulterior a stat la baza 

directivelor de acțiune ale Conferinței Mondiale a Educației Speciale de la Salamanca din anul 1994: 

„Integrarea școlară și reabilitarea pe baza resurselor comunitare reprezintă abordări complementare 

care se sprijină reciproc în favoarea acordării de servicii pentru persoanele cu cerințe speciale‖ 

(UNESCO, 1988). 

Prin această teză se arată că reabilitarea în comunitate a persoanelor cu dizabilități este o parte 

componentă a dezvoltării unei comunități și vizează implicarea prin eforturi combinate a persoanelor 

care prezintă diferite dizabilități, a familiilor lor și a membrilor comunității din care fac parte, 

împreună cu serviciile de sănătate, educație, profesionale și sociale, pornind de la unele principii 

moderne impuse de noile orientări în domeniul asistenței personale cu cerințe speciale:  

- principiul normalizării; 

- principiul drepturilor egale; 

- principiul dezinstituționalizării; 

 - principiul dezvoltării; 

- principiul egalității șanselor de acces la educație; 
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- principiul intervenției timpurii; 

- principiul cooperării și parteneriatului; 

- principiul asigurării serviciilor de sprijin/suport educațional. Acesta presupune existența mai 

multor categorii de resurse: umane, instituționale, materiale, financiare, guvernamentale și locale. 

La Conferința Mondială asupra educației speciale desfășurată sub egida UNESCO, la 

Salamanca, în iunie 1994, delegații a 88 de guverne și 25 de organizații internaționale au adoptat o 

declarație comună care conține, printre altele, următoarele puncte: 

- fiecare copil are dreptul fundamental la educație și fiecărui copil trebuie să i se ofere șansa 

de a ajunge și de a se putea menține la un nivel acceptabil de învățare; 

- fiecare copil posedă caracteristici, interese, aptitudini și necesități de învățare; 

- persoanele cu cerințe speciale trebuie să aibă acces în școlile obișnuite (școlile de masă), iar 

aceste școli trebuie să-și adapteze procesul didactic conform unei pedagogii centrate asupra copilului, 

capabil să vină în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere ale fiecărui copil în parte.  

În context școlar, integrarea reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau fără dizabilități în 

același spațiu și în aceleași condiții, având drept scop participarea deplină a tuturor copiilor la 

activitățile școlare și extrașcolare.  

Domeniile integrării școlare pentru copiii cu dizabilități/cerințe speciale sunt: 

- domeniul instituțional - școli pentru toți copiii, reglementări legislative, servicii de sprijin; 

- domeniul curriculumului școlar – delimitări ale curriculumului comun, de bază, diferențiat, 

adaptat; 

- sistemul unitar de formare a personalului didactic. 

 

Incluziunea, educația incluzivă, școala incluzivă 

 

Conceptul de incluziune a început să fie utilizat cu consecvență la sfârșitul anilor `90 ca 

alternativă la conceptul de integrare, considerat prea limitat în raport cu marile provocări determinate 

de accesul în școala de masă a copiilor cu cerințe speciale. S-a constatat că dincolo de copiii cu 

dizabilități, au fost identificate și alte categorii de copii cu cerințe speciale în plan educațional (copii cu 

dificultăți de învățare, cu tulburări emoțioanle și/sau comportamentale, copii proveniți din medii socio-

economice, culturale și etnice defavorizate, din instituții de asistență și ocrotire etc.), care solicitau 

intervenții și abordări specializate, inclusiv servicii de sprijin în școală pentru o mai bună integrare în 

programul școlar.  

Analizată în context social, incluziunea reprezintă un ansamblu de măsuri și acțiuni din 

numeroase domenii, prin care se urmărește combaterea excluziunii sociale și asigurarea participării 
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active a persoanelor la toate aspectele vieții economice, sociale, educaționale, culturale și politice ale 

societății. 

În context educațional, incluziunea presupune dezvoltarea de relații interpersonale deschise, 

pozitive între elevi, flexibilizarea programelor școlare, diversificarea strategiilor educaționale și 

asigurarea serviciilor de intervenție și suport pentru elevii cu cerințe speciale, promovarea egalității în 

drepturi și responsabilități pentru toți elevii, asigurarea în mod egal la oportunități de învățare, 

parteneriatul funcțional între școală și familia/părinții copiilor, implicarea activă a comunității în 

programele și activitățile dezvoltate de școli.  

Școala incluzivă este denumirea instituției școlare din învățământul public de masă unde au 

acces toți copiii unei comunități, indiferent de mediul de proveninență, în care sunt integrați într-o 

formă sau alta și copii cu cerințe speciale în educație, unde programul activităților didactice are la bază 

un curriculum specific (individualizat și adaptat) și unde participarea personalului didactic la activități 

educative din clasă se bazează pe un parteneriat activ între profesori, profesori de sprijin/suport, 

specialiști în educație specială și părinți.  
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FORME DE INTEGRARE A COPIILOR CU CES 
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  Formele de integrare se diferenţiază în funcţie de durata prezenţei copilului cu cerinţe 

educative speciale în şcoala obişnuită. Din acest punct de vedere, pot fi menţionate: forme de 

integrare totală, atunci când elevul cu cerinţe educative speciale îşi petrece tot timpul la şcoala 

obişnuită, cu excepţia unor programe terapeutice  care pot fi desfăşurate în spaţiul aceleiaşi şcoli, prin 

amenajarea unui spaţiu în care copiii cu dizabilităţi să-şi desfăşoare activităţile terapeutice sau în afara 

şcolii, adică în centre terapeutice, specializate în acest sens; forme de integrare parţială, în sensul că 
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elevul elevul cu C.E.S. petrece doar o parte din timpul său în şcoala obişnuită, participând doar la 

anumite tipuri de activităţi în şcoala obişnuită sau la anumite discipline la care poate face faţă, iar 

restul programului este asemănător unei şcoli speciale şi se desfăşoară într-o unitate şcolară 

specializată sau într-un centru de reabilitare; forme de integrare ocazională, prin participarea în 

comun a elevilor cu dizabilităţi alături de colegii lor din şcoala obişnuită la diferite activităţi şcolare şi 

extraşcolare, de tipul excursiilor, serbărilor, întrecerilor sportive, spectacolelor. 

  Indiferent de modelul sau forma de integrare efectivă a elevilor cu cerinţe speciale, trebuie să 

se aibă în vedere următoarele aspecte: un management al clasei care să faciliteze forme moderne şi 

flexibile de instruire şi de lucru pe grupe de elevi; un curriculum individualizat pentru elevii cu 

cerinţe educative speciale: planuri de învăţământ individualizate, metode şi mijloace didactice 

adecvate, conţinuturi accesibile, flexibilitate în proiectarea didactică; adaptarea conţinuturilor 

prevăzute de programa şcolară în concordanţă cu cerinţele educative speciale individuale ale 

elevilor; forme de evaluare care monitorizează progresul individual şi facilitează planificarea 

optimă a activităţii şcolare pentru elevi; atitudine pozitivă a cadrelor didactice faţă de elevii 

integraţi şi înţelegerea cerinţelor educaţionale specifice acestor copii. 

Totuşi, înainte de integrarea efectivă a copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă, ar trebui 

avute în vedere nişte proiecte-pilot, menite a evalua potenţialul de acceptare a acestei practici de 

personalul şcolii, de familiile elevilor din şcoală şi resursele existente la nivelul şcolii şi comunităţii 

respective. Pentru succesul acestor proiecte-pilot, este necesară monitorizarea acestora de către 

persoane specializate în domeniul psihopedagogiei speciale care pot interveni atât în sprijinul 

elevilor, cât şi al părinţilor, cât şi în sprijinul cadrelor didactice şi al conducerii şcolii respective. 

Comportamentul suportiv poate fi cheia integrării copiilor cu cerinţe educative speciale.  

Așadar, cred că mediul de instruire exercită o influenţă covârşitoare asupra procesului de 

predare-învăţare, iar pentru ca fluxul de ieşire să fie unul apreciabil, este necesar ca variabilele fluxului 

de intrare în activitatea educativă să fie unele de calitate, iar finalitatea să se concretizeze într-un ,,om 

dezvoltat ca întreg: trupul, spiritul şi inima sa‖, aşa cum pleda pedagogul Pestalozzi. Oricum, 

împărtăşim ideea de bază din Didactica Magna a lui J. A. Comenius care-şi manifestă încrederea în 

formarea omului, optimism pedagogic la care subscrie şi John Locke. 
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Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care sunt 

suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără abordarea adecvată 

acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea 

şcolară şi socială. Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţămantului general a 

elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a 

acestor categorii de copii. 

Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul 

de învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături 

care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în 

creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, individualizate. 

Ei sunt diferiţi din punct de vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă 

acelaşi tip de deficienţe.  

În orice clasă putem găsi copii cu CES. Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea 

atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către ceilalţi elevi a problematicii şi 

potenţialului de relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite. 

Copiii pot întâmpina dificultăţi de învăţare de la cele mai uşoare determinate de oscilaţii în însuşirea şi 

formarea capacităţilor şi competenţelor în domenii diferite, până la tipuri aparte de învăţare care 

necesită intervenţii specializate (nu văd ca ceilalţi, nu aud, nu pot scrie, nu gândesc la fel de repede  

şi/sau profund, etc.). Indiferent de aceste probleme, la şcoală copiii vin să înveţe şi să se dezvolte 

împreună cu colegii lor. Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte 

contribuie la dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi copii, şi nu 

separat de ei. 

Fiecare copil are nevoie de un sprijin, de o îndrumare, un îndemn. Fiecare copil cu CES trebuie 

să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte maximal potenţialul 

fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte valorificarea la maximum a disponibilităţilor 

subiectului deficient şi antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice, care nu sunt afectate 

în aşa fel încât să preia activitatea funcţiilor deficitare şi să permită însuşirea de abilităţi care să 

înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală.  
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Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la crearea 

unor stări efectiv emoţionale corespunzătoare în care confortul psihic este menţinut de satisfacţiile în 

raport cu activităţile desfăşurate. Raportul relaţiei socializare, integrare, incluziune are în vedere 

implicaţiile practice, teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a 

pregătirii copiilor pentru integrarea şi incluziunile în activităţile profesionale şi în colectivităţile 

sociale. 

Pentru a răspunde adecvat copiilor cu CES profesorul trebuie să acţioneze nu numai la lecţie ci 

şi asupra grupului, ambientului educaţional şi asupra propriei dezvoltări profesionale.  

Pachetul de resurse UNESCO valorifică ideea de sprijin în şcoală şi propune abordarea unei 

perspective curriculare, bazată pe un curriculum flexibil şi social, care se bazează pe strategii 

interactive, cooperante de predare-învăţare în clasa de elevi cu scopul asigurării unei participări a 

tuturor copiilor.  

În cazul copiilor cu CES, când există o dizabilitate sau când mediul de acasă nu numai că nu 

sprijină, ci chiar este ostil învăţării (copiii abuzaţi sau neglijaţi) problema sprijinului adecvat de 

învăţare nu poate fi aşa simplă. Procesul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi 

aplicarea unui plan de intervenţie individualizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de 

adaptare a curriculumului şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. Profesorii trebuie 

să planifice şi să urmărească planuri complementare pentru antrenarea în procesul de predare-învăţare 

a acestora. Pentru fiecare activitate didactică profesorii trebuie să stabilească cum şi cât vor antrena 

aceşti copii. Să le găsească locul şi sarcina didactică potrivită pentru a participa alături de ceilalţi la 

procesul învăţării.  

Copiii cu CES pot avea planuri de învăţare sau planuri educaţionale personalizate dar, rolul 

profesorului la clasă nu este să îi separe ci să îi antreneze în activităţi alături de ceilalţi. Planurile 

separate sunt elaborate de profesionişti, cum ar fi cadrul didactic de sprijin sau logopedul şi prevăd şi 

măsuri didactice, decise împreună cu profesorul clasei. 

Există o serie de cerinţe generale faţă de organizarea predării şi învăţării în clasa obişnuită în 

care se întâlnesc copii cu CES. Aceşti copii au nevoie de o învăţare multisenzorială explicită care să-i 

facă să avanseze, nu este cazul să se piardă vremea cu activităţi repetitive asupra unor lucruri care s-au 

însuşit ci mai curând să se varieze metodele şi suporturile de învăţare. Copiii cu CES au nevoie de 

iniţiere  adecvată în lectură şi scriere ceea ce presupune de cele mai multe ori alte metode şi mijloace 

decât cele folosite în mod obişnuit de profesorul clasei respective. Este nevoie de structurarea 

cunoaşterii şi de o doză bună de orientare pentru a se duce la bun sfârşit învăţarea şcolară. Cum aceşti 

copii au dificultăţi în organizarea informaţiei care provine de la simţurile lor, ei sunt adesea incapabili 
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să prevadă şi de aceea trebuie să li se furnizeze un cadru adecvat şi structurat de învăţare în clasă, fiind 

mereu preveniţi de ceea ce urmează. 

Pentru problemele speciale, senzoriale, motorii, neuromotorii, afective, comportamentale, 

există posibilitatea intervenţiilor specializate, în şcoli speciale şi/sau în afara timpului şcolar, prin 

activităţi suplimentare. 

Primul lucru cu care începe intervenţia didactică adecvată este realizarea unui mediu de 

învăţare stimulativ şi adecvat pentru toţi copiii, deci şi pentru cei care au nevoie de sprijin suplimentar 

(în sau în afara clasei). Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte 

contribuie la dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi copii, şi nu 

separat de ei. 

 Profesorul trebuie să asigure participarea, antrenarea fiecărui copil, sarcini didactice adaptate şi 

o evaluare care să prevadă diferenţele dintre performanţele elevilor. Rolul lui cel mai important este 

deci în adoptarea unor strategii didactice care să fie potrivite unor diferenţe dintre copii dar şi să 

pregătească clasa pentru a accepta şi colabora în acest sens. Este necesar ca profesorii să cunoască şi să 

poată folosi o serie de strategii didactice cu care să identifice şi să sprijine rezolvarea dificultăţilor de 

învăţare în clasă. În acest caz este de dorit ca profesorul clasei să respecte următoarele cerinţe: să 

identifice şi să cunoască bine dificultăţile de învăţare a fiecărui elev, modul lor de manifestare şi 

domeniul în care apar; să se asigure ca elevii aflaţi în situaţie dificilă au achiziţionate aptitudinile 

prealabile; să adapteze materialul didactic folosit la fiecare temă; să procure material de sprijin atunci 

când este nevoie; să-şi rezerve un timp necesar în fiecare oră pentru a evalua eficacitatea activităţilor 

de învăţare şi de predare. În aceste condiţii este evidenţiată grija profesorului pentru organizarea unor 

situaţii de învăţare la care să participe toţi elevii inclusiv cei cu CES.  

Construirea unei imagini pozitive despre sine este o altă nevoie a copiilor cu CES. Aceasta se 

poate realiza pe fondul unor activităţi de grup orientate spre valorizarea posibilităţilor fiecăruia şi pe 

un sistem de relaţii pozitive între profesor şi elev şi între elevi. Relaţiile respective trebuie să ofere 

terenul încrederii reciproce, al empatiei cu trăirile fiecăruia, împărtăşirii emoţiilor, sentimentelor, 

preocupărilor ca şi a experienţei de cunoaştere şi învăţare. Pentru copiii cu CES este foarte importantă 

cultivarea unor atitudini pozitive faţă de propria activitate, a rezultatelor pe care le obțin și față de 

colegii din clasă. Încrederea în sine, precum și motivația proprie pentru a învăța, cooperarea cu ceilalți, 

cu alte cuvinte clădirea unui climat afectiv pozitiv reprezintă un obiectiv în procesul educativ 

desfășurat cu elevii cu CES.  

Aspectul recompenselor sau laudelor elevilor care obțin progres sunt absolut necesare. Nu se 

poate obține o ameliorare a situației în cazul elevilor cu cerințe educative speciale, dacă nu se 

subliniază micile reușite, oricând acestea sunt înregistrate în activitatea de învățare. 
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Activitățile extracurriculare și extraşcolare, proiectele de grup contribuie în mare măsură  la 

integrarea cu succes a elevilor cu cerințe educative speciale în activitatea didactică și la obținerea unor 

succese menite să-i motiveze în perspectivă.  

Autonomia personală în cazul elevilor cu dificultăți de învățare constituie un element esențial 

în integrarea lor cu succes în activitatea didactică. Trebuie pus accent pe obținerea unui real echilibru 

între sprijinul acordat elevilor cu CES în realizarea sarcinilor, deci a unei oarecare dependențe de 

cadrele didactice, și fundamentarea unei independențe în activitatea lor.  

Însuşirea unor metode şi tehnici de învăţare, memorare, de redare a ideilor unui conţinut 

constituie o altă cerinţă pe care educatorul o poate rezolva în clasa obişnuită. Se consideră că învăţarea 

este mult mai plăcută şi mai eficientă dacă în clasa de elevi se foloseşte învăţarea în interacţiune, se 

negociază obiectivele învăţării, se demonstrează, se aplică şi apoi se analizează reacţiile, se realizează 

o evaluare permanentă ca răspuns al învăţării, se asigură sprijin pentru profesor şi pentru elevi. Aceste 

cinci strategii propuse de Pachetul de resurse pentru profesori, elaborat de UNESCO pentru 

promovarea şcolii de tip incluziv, pentru toţi copiii, constituie tot atâtea cerinţe în optimizarea 

procesului de învăţare în clasa obişnuită de elevi. Aşadar, este mereu necesară identificarea celor mai 

bune metode pentru ca elevii cu CES să-şi menţină participarea activă la un nivel optim pentru ca,  în 

cadrul lecţiei, să nu intervină plictiseala, modificarea conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi 

anevoios, mai ales sub aspectul corelării instruirii cu restul elevilor clasei.  

În afara activităţii propriu-zise din clasă există numeroase alte resurse de sprijin. În acest sens, 

sprijin pentru predare este o colaborare eficientă cu  familia şi o implicare reală a comunităţii în 

problematica procesului şcolar. Parteneriatul școală-familie-comunitate are un rol esențial în integrarea 

elevilor cu cerințe educative speciale și reprezintă o reală provocare în contextul exigențelor la nivel de 

sistem de învățământ care se dezvoltă tot mai mult astăzi.  

Evaluarea elevilor cu CES se realizează diferenţiat faţă de ceilalţi participanţi la lecţie prin 

evaluări formative şi sumative personalizate, prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a 

progresului şcolar prin raportare la cerinţele din curriculum 

  Reuşita activităţilor depinde de reuşita dublei abordări a instruirii în interiorul clasei si a relaţiei 

fundamentale dintre instruire si evaluare.  Pentru ca activităţile să fie profitabile pentru toţi elevii, 

dascălul trebuie să găsească calea de mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, 

cât şi caracter diferenţiat, adaptat la particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la 

procesul educativ. Raporturile dascălului cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevii cu CES 

au mare nevoie de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră în contact social, aspect care vizează 

calităţile etice şi morale ale dascălului, sub al cărui control se află limita relaţionării. 
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Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o 

stabileşte cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele slabe ale acestuia. 

Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând 

raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup. 

Profesorul eficient îşi sprijină elevii prin stabilirea clară a scopului activităţilor didactice; 

acceptarea şi valorizarea diversităţii şi opţiunilor diferite; reflectând asupra activităţilor desfăşurate şi 

evaluând permanent intervenţiile sale şi cele ale copiilor; utilizând flexibil toate resursele posibile, 

folosind cooperarea în clasă şi în afara ei. 

Elevii cu CES au nevoie de profesori care înţeleg modul lor de învăţare, se pot adapta  ritmului 

acestora şi îi pot orienta să-şi depăşească dificultăţile fără a-i desconsidera. Dezvoltarea  acestor elevi 

nu poate să aibă loc decât într-un context de resurse ce se impun a fi abordate nediscriminativ, iar 

climatul în care acești elevi se dezvoltă trebuie să fie dominat de motivare, încredere în sine, cooperare 

și acceptare.  
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Analizând particularităţile specifice procesului de învăţare al copiilor cu CES, se ajunge la 

concluzia că una dintre cerinţele esenţiale vizează un grad cât mai mare de flexibilitate, astfel încât să 

permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. 

Pentru aceasta este necesar ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii modalităţile 

de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.  
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Copiii instituționalizați necesită o atenție specială, ei fiind privați de sprijinul mediului familial 

natural. La împlinirea vârstei de 18 ani, dacă nu-și continuă studiile, obligațiile sistemului legal de 

ocrotire a copilului încetează, tânărul trebuind să-și asume responsabilitățile vieții adulte. Anual, cca. 

5.000 de tineri urmează să părăsească sistemul de ocrotire și să se integreze în viața socială și 

profesională; Aceste cerinţe sunt:  

- Respectarea dreptului fiecărui copil la instrucţie şi educaţie pe măsura capacităţilor potenţialului său. 

 - Formarea la copilul deficient a unui registru comportamental adecvat care să permită adoptarea şi 

integrarea sa socială printr-o experienţă comună de învăţare alături de copiii normali. - Asigurarea 

legăturii cu faptele reale de viaţă şi familiarizarea cu o serie de obişnuinţe privind activităţile de 

utilitate practice şi de timp liber.  

- Dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă a problemelor de viaţă, 

autocontrol în situaţiile dificile şi practicarea unor modele şi tehnici de muncă intelectuală care să 

asigure eficienţă în adaptarea şi integrarea socială şi şcolară.  

Ca nivel de educație 4,57% dintre copiii și tinerii din sistemul de ocrotire socială au absolvit 

sau sunt cuprinși în învățământul primar, 50,5% - învățământul gimnazial, 26,08 - cel profesional, 

13,17 - învățământul liceal, 5,38% sunt neșcolarizați, 0,27% au abandonat școala și 0,02% sunt 

cuprinși sau au absolvit învățământul universitar.  

Ca și calificare, cei mai mulți dintre tinerii din sistemul de protecție, cu vârste cuprinse între 14 

și 18 ani, sunt orientați cu precădere spre confecții, tâmplărie, mecanică, construcții și alimentație 

publică( date conținute și preluate din H.G. / 2006, privind Strategia națională a tinerilor care părăsesc 

sistemul de proteție a copilului);  

Şcolile speciale se ocupă de persoanele cu cerințe educative speciale, de studiul 

particularităţilor psihice ,de instrucţia şi educaţia lor, evoluţia şi dezvoltarea lor psihică, de modalităţile 

corectiv recuperative pentru valorificarea potenţialului uman existent şi formarea personalităţii 

acestora, în vederea integrării socio-profesionale cât mai adecvate. Aşadar conturarea domeniului 

depăşeşte cadrul teoretic şi are profunde aplicaţii în care educaţia, instrucţia, recuperarea şi integrarea 

se constituie ca activităţi de intervenţie speciale care să conducă la dezvoltarea de comportamente şi 

disponibilităţi necesare inserţiei sociale.  

Autori precum Goodwin și Watkinson(2000), analizând percepția subiecților cu dizabilități 

motorii cu porivire la reușita unei lecții de educație fizică incluzivă constată că:  

‖ O zi bună se reflectă în sentimentul aparteneței la grup, eficiență în execuții și împărtășirea 

bucuriei , în timp ce o zi proastă e umbrită de sentimente negative de izolare, nesiguranță în exerciții și 

participare limitată la acțiunile grupului‖.  
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Block și Zeman (1996), afirmau că: „Atunci când se utilizează servicii de sprijin adecvate 

subiecții cu dizabilități severe pot fi incluși în lecție fără afectarea activităților participanților fără 

dizabilități‖.  

 Incluziunea poate fi concepută ca: ,,atitudine și proces bazate pe egalitate socială‖, cum ar fi 

spus DePauw și Doll-Tepper(2000).  

Competițiile pentru nevăzători ,,reprezintă o excelentă oportunitate pentru a demonstra talentul 

jucătorilor orbi și a arăta lumii că nevăzătorii sunt capabili de orice‖, a declarat președintele IBSA, 

Michale Barredo.  

Federația Internațională de Fotbal pentru Persoane cu Deficiențe Motorii în colaborare cu 

Federația Internațională de fotbal Asociație (FIFA), organizează din 1999 competiții de fotbal pentru 

persoanele cu handicap motor, cu respectarea unor reguli de bază ale jocului adaptate la specificul 

acestor activități . Meciurile oficiale trebuie să înceapă între 2 echipe care să nu conțină mai mult de 7 

jucători, dintre care unul să fie portar. Toate echipele admise în competiția internațională trebuie să 

aibă un portar de rezervă. Dacă în timpul jocului un portar este eliminat de către arbitru, el trebuie să 

fie înlocuit de un jucător de rezervă. Fiecare echipă poate efectua 7 înlocuiri ale jucătorilor 

(schimbări), dintre care una se referă la portar. În orice moment din joc pot fi făcute maxim 2 

schimbări. Toate schimbările cerute pot fi executate în timpul jocului doar cu permisiune arbitrului 

principal. Toți jucărorii schimbați pot reveni în joc ori de câte ori este nevoie, putând înlocui orice 

jucător de pe terenul de joc. Durata meciului trebuie să fie de 2 reprize a câte 25 de minute, cu o pauză 

de maxim 10 minute, după prima repriză. Jocul poate fi oprit pentru time-out, dar nu mai mult de 1 

minut pentru fiecare echipă pe repriză. 

 Practicarea unui sport influenţează pozitiv dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor, îi 

ajută să-şi înfrângă propriile porniri negative. Odată căpătate, obişnuinţele sociale îl ajută pe copil să 

se raporteze tot mai corect la comportamentul civilizat, devenind mai sensibil şi controlat în relaţiile cu 

cei din jur. 

Sportul poate contribui la finanțarea unei vieți autonome pentru persoanele cu CES, facilitând 

astfel integrarea lor educațional, economic și social și în același timp oferind oportunități de 

reintegrare, timp liber și competiție. 

Comitetul European al Sportului pentru persoane cu nevoi speciale înființat la 19 Noiembrie 

1993, încurajează comitetele naționale de sport pentru personae cu CES să dezvolte programe care să 

promoveze oportunități egale și în favoarea integrării personei cu CES, inclusive integrarea prin sport. 
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Rolul terapeutic al activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai 

uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi 

priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale solide. 

Activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea 

relaţiilor interpersonale şi o mai bună relaţionare a copiilor cu societatea; sporirea interesului de 

cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu; formarea şi dezvoltarea unor sentimente de 

preţuire a mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic. 

Terapia prin teatru nu vindecă deficienţa, dar schimbând mediul pentru copil, efectul 

deficienţei este mai puţin evident. Art-terapia creează la elevii cu dizabilităţi, puternice emoţii şi 

sentimente, dezvoltă autonomia personală şi favorizează socializarea. Pus în situaţia de a practica o 

diversitate de comportamente, de a se transpune în „pielea‖ unor dansatori, copilului i se solicită un 

anumit mod de comportare, i se oferă prilejul de a acţiona efectiv pe baza unor reguli de comportare 

civilizată, de a exersa în mod direct deprinderi, comportamente, relaţii sociale. 

Participarea copiilor cu CES la activităţi cultural-artistice constituie puncte de referinţă, jaloane 

care-i duc spre autocunoaştere, matricea spirituală în care un copil îşi descoperă treptat propria sa 
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identitate, rostul său în lume. Serbările de Crăciun, de 8 Martie sau 1 Iunie, permit socializarea şi 

valorizarea acestor copii. 

Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea și interacțiunea 

elevilor cu cerințe educaționale între ei, dar și cu alți copii. 

Jocurile sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca 

cu alţi copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie 

însă să fie adaptate. 

Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu 

ADHD jocurile trebuie să fie cât mai variate. Şcoala este de asemenea un mediu important de 

socializare. 

Formele de integrare a copiilor cu C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în 

structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, 

integrarea individuală. Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe 

care o urmează; condiţia psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; 

consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în 

care copilul sau tânarul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; 

corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; 

existenţa unor randamente la învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea 

la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare.În şcoală, copilul cu tulburări de comportament 

aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. 

Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă este 

cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să ştim 

cum învaţă copilul.Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de 

psihoterapie individuală şi de grup. De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea 

profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini 

simplificate. 

Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încât 

consultarea psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu 
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implicarea tuturor factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un 

real ajutor, el oferind consiliere. 
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INCLUZIUNEA COPIILOR CU CES PRIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 

Prof. Maier Mirela 
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CES „desemnează necesități educaționale complementare obiectivelor generale ale educației 

școlare, necesități care necesită o școlarizare adaptată particularităților individuale și/sau caracteristice 

unei deficiențe/ tulburări de învățare, precum și o intervenție 85a prin reabilitare/recuperare 

corespunzătoare‖ (Vrăjmaș, T., 2001, p. 27). Educația pentru cerințe speciale facilitează învățarea care, 

din diverse motive, enumerate mai sus, au nevoie de sprijin suplimentar și de un curriculum școlar 

adaptat pentru a putea face față exigențelor și condițiilor unui program educațional de tip școlar. Există 

anumite etape ce trebuie urmate în cadrul şcolarizării copiilor cu CES. Deosebit de importantă este 

acceptarea ideii că există astfel de copii, recunoaşterea dreptului lor la educaţie, integrarea lor treptată 

în cadrul şcolilor obişnuite.  

Experimentarea și reflectarea propriilor atitudini față incluziune constă în ajutorul oferit 

participanților să-și înțeleagă propriile atitudini și acțiuni cu privire la educația incluzivă. Se oferă 

participanților posibilitatea de a-și analiza propriul limbaj și atitudinea față de dizabilitate. Atitudinile 

reprezintă credințele, valorile și experiențele anterioare ale cadrelor didactice. Succesul incluziunii 

şcolare eficiente depinde, în primul rând de atitudinea pozitivă a cadrelor didactice faţă de incluziunea 

şcolară. Mai specific, cercetările au arătat că atunci când profesorii au o atitudine pozitivă faţă de 

incluziunea şcolară, ei devin mai deschişi pentru adaptarea şi schimbarea modului în care predau, 

pentru a veni în întâmpinare nevoilor de învăţare ale elevilor cu dizabilitate. 

Atitudinile devin vizibile în acțiune și acestea vor fi discutate în 85aterial85t activităților 

didactice. Cuvintele creează realităţi, generează acţiuni, formează comportamente, nasc atitudini. Timp 

îndelungat, copiii cu CES au fost descriși, creându-se prejudecăți, etichetări și descrieri incorecte care 

au condus la marginalizare, nerespectarea drepturilor lor, excluziune si o barieră foarte puternică de 

https://www.dascalidedicati.ro/impactul-activitatilor-extrascolare-la-copiii-cu-cerinte-speciale/
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atitudine. Aceasta barieră invizibilă dar incredibil de puternică este cel mai mare obstacol cu care se 

confruntă copii cu CES. Atitudinea elevilor unei clase față de un copil cu CES este adesea o imitație 

fidelă a atitudinii cadrului didactic cu privire la acest copil. De exemplu, dacă acesta are tendința să 

excludă un copil sau să-i acorde mai puțină atenție, elevii vor proceda adesea la fel. Dacă învățătorul 

(profesorul) manifestă înțelegere și o atitudine pozitivă față de elevul cu CES, ceilalți elevi vor avea și 

ei tendința să se comporte în același fel. Mai multe cercetări au studiat atitudinile profesorilor care 

lucrează cu elevii cu CES în clasele obișnuite și au ajuns la concluzia că unii profesorii dezvoltă 

atitudini restrictive față de acesti elevi, atitudini care pot afecta 86aterial procesul de dezvoltare a 

cunoștințelor, abilităților și personalității lor. Principiul școlii incluzive, susținut atât de legislația 

națională, cât și internațională, conferă dreptul tuturor copiilor la învățătură împreună oriunde este 

posibil, indiferent de starea lor fizică, intelectuală, emoțională sau de diferențele de origine etnică, 

religioasă, culturală. Trebuie eliminate principiul de discriminare și izolare a copiilor cu nevoi 

speciale. Dacă în România începutul învatamântului incluziv este timid, experiența țărilor europene 

demonstrează cu rezultate concrete că dezideratul acesta este realizabil. 

Educația pentru toți poate să fie un mijloc de îmbunătățire a educației în general prin 

reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor copii. Maniera în care o serie de particularitati de 

dezvoltare și învățare determină împărțirea copiilor în categorii determinate tinde să fie înlocuită de o 

manieră noncategorială, care consideră că orice copil este o persoană care învață într-un anumit 

ritm si stil si deci poate avea nevoie de un sprijin diferit. 

În Declarația de la Salamanca se spune că „școala obișnuită cu o orientare incluzivă reprezintă 

mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, un mijloc care creează comunități 

primitoare, construiesc o societate incluzivă și oferă educație pentru toți; mai mult, ele asigură o 

educație eficientă pentru majoritatea copiilor și îmbunătățesc eficiența și, pâna la urmă, chiar și 

rentabilitatea întregului sistem de învățământ.‖ Educația pentru toți a fost definită (Salamanca, 1994) 

ca “acces la educație și calitate a acesteia pentru toți copiii”. S-au identificat două obiective 

generale: 

Asigurarea posibilităților participării la educație a tuturor copiilor, indiferent de cât de diferiți 

sunt ei și se abat prin modelul personal de dezvoltare de la ceea ce societatea a 

denumit normal. Participarea presupune în primul rând acces si apoi găsirea căilor ca fiecare să 

fie integrat în structurile care facilitează învățarea socială și individuală, să-și aducă contribuția și să 

se simtă parte activă a procesului. Accesul are în vedere posibilitatea copiilor de a ajunge fizic la 

influențele educative ale unei societați (familie, școală, comunitate), de a se integra în școală și de a 

răspunde favorabil solicitărilor acesteia. 
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           Din categoria copiilor cu C.E.S. fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără 

deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. 

Din aceasta categorie fac parte: 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, 

paralizia cerebrală); 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de 

atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-

alimentarea); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului). 

          Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă  informaţii 

despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurator şi 

învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 

          Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile sociale 

sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi copii, orice joc 

având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă să fie adaptate în 

funcţie de deficienţa copilului. 
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Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD 

jocurile trebuie să fie cât mai variate. 

           Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. Formele de integrare a copiilor cu 

C.E.S. pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte 

doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi 

clase obişnuite. 

Integrarea şcolară exprimă atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructive-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de invăţare; situaţie în care copilul sau tânarul poate fi 

considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între 

solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la 

învăţatură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau 

la cerinţele şcolare. 

             În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine de obicei grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de 

comportament se simte respins de catre mediul şcolar (educatori, colegi). Ca urmare, acest tip de şcolar 

intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora 

tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

            Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, 

persoanele cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane 

sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, 

care nu se preocupă de bunăstarea copilului. 

            Elevii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie 

lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare 

specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări 

motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională personală şi a familiei. 

           Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru ca un volum mai 

mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este posibil dacă 

este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este facută o evaluare eficientă care ne permite să 

ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

           Unii elevi au nevoie de o terapie a tulburărilor de vorbire şi de limbaj şi de psihoterapie 

individuală şi de grup pentru sprijinirea integrării pe plan social. 

De asemenea copiii au nevoie de ajutor suplimentar din partea profesorilor şi colegilor, fiind nevoie să 

primească în activitatea şcolară conţinuturi şi sarcini simplificate. 
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           Elevii cu tulburări vizuale, tulburări de auz, cu dizabilităţi fizice, necesită programe şi 

modalităţi de predare adaptate cerinţelor lor educative, programe de terapie, rampe de acces pentru 

deplasare, asistenţă medicală specializată, asistenţă psihoterapeutică. 

           Elevii ce prezintă tulburări emoţionale trebuie să fie din timp identificaţi astfel încâ tconsultarea 

psihologului, a medicului neuropsihiatru şi terapia să fie facute cât mai precoce, cu implicarea tuturor 

factorilor educaţionali (familie, cadre didactice). Consilierul şcolar este şi el de un real ajutor, el 

oferind consilierea elevului şi a familiei. 

Din experienţa personală putem afirma că profesorul poate folosi în procesul de predare/învăţare/ 

evaluare diverse strategii şi intervenţii utile: 

 Crearea unui climat afectiv-pozitiv; 

 Stimularea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare; 

 Încurajarea sprijinului şi cooperării din partea colegilor, formarea unei atitudini pozitive a 

colegilor; 

 Încurajarea independenţei, creşterea autonomiei personale; 

 Încurajarea eforturilor; 

 Sprijin, încurajare şi apreciere pozitivă în realizarea sarcinilor şcolare, fără a crea dependenţă; 

 Folosirea frecventă a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât 

să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

 Crearea unui climat afectiv, confortabil; 

 Centrarea învăţarii pe activitatea practică; 

 Sarcini împărţite în etape mai mici, realizabile; 

 Folosirea învăţării afective; 

 Adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

 Sprijinirea elevului să devină membru al unui grup; 

 Organizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea şi relaţionarea interpersonal 

(jocuri, excursii, activităţi extraşcolare, activităţi sportive, de echipă); 

 Sprijin emoţional; 

 Folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere; 

 Instrucţiuni clare privind sarcinile şi elaborarea unor programe individuale de lucru; 

 Aşezarea în prima bancă a elevilor cu deficienţe de vedere, îmbunătaţirea calităţii iluminării, 

adecvarea materialelor didactice; 

 Poziţia profesorului să fie astfel ca fiecare elev să-l poată vedea, iar în dialogul profesor/elev, 

profesorul să vorbească stând  cu faţa spre elevi; 
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 Stabilirea foarte clară a regulilor şi consecinţelor  nerespectării lor în clasă şi aplicarea lor 

constantă; 

 Aşezarea copiilor cu hiperactivitate şi deficit de atenţie în primele banci, astfel încât să nu  

distragă atenţia  colectivului şi să fie aşezat în apropierea elevilor care sunt acceptaţi de 

colectiv ca modele pozitive; 

 Încurajarea oricărei tentative de comunicare, indiferent de natura ei; 

 Profesorul să fie ferm, consecvent, să folosească înţelegerea şi calmul ca modalitate de stingere 

a manifestării agresive a elevului; 

 Să fie comentată acţiunea elevului şi nu personalitatea lui; 

 Profesorul să aprecieze limita de suportabilitate a elevului (să nu-l jignească sau umilească); 

 Profesorul să folosească o mimică binevoitoare şi o atitudine deschisă (să nu încrucişeze 

braţele şi să nu încrunte privirea); 

 Orice activitate să fie bine planificată, organizată şi structurată; 

 Profesorul să dea dovadă de consecvenţă şi corectitudine în evaluare. 

Abordarea incluzivă susţine că scolile au responsabilitatea de a-i ajuta pe elevi să depaşească barierele 

din calea învaţării şi că cei mai buni profesori sunt aceia care au abilităţile necesare pentru a-i ajuta pe 

elevi să reuşeasca acest lucru. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii funcţionale pentru a 

aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se confruntă elevii în calea 

participării lor la educaţie. Putem stabili de asemenea relaţii de colaborare cu autoritaţile locale, 

părinţii şi reprezentanţii comunităţii.Poate fi dezvoltat un mediu afectiv pozitiv în care elevii să poată 

discuta cu lejeritate despre dificultăţile pe care le pot întâlni şi să aiba curaj să ceară ajutor. 

           Într-o abordare incluzivă toţi elevii trebuie consideraţi la fel de importanţi, fiecăruia să îi fie 

valorificate calităţile, pornind de la premisa că fiecare elev este capabil să realizeze ceva bun. 
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PARADIGMA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE 
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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.  

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 trăim 

şi ca o reconstrucţie continuă a acestui model, devenind o formă de adaptare a omului la lume şi a 

lumii la om.‖
3
  

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. 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 intercultural, Educaţia pentru timpul liber, Educaţia 

specială a copiilor cu CES. 

 ,,Noile educaţii‖ presupun reconsiderarea conţinuturilor şi a obiectivelor educaţiei în 

contemporaneitate. G. Văideanu
4
 apreciază că ,,noile educaţii‖ pot fi promovate în cadrul 

curriculumului şcolar prin integrarea conţinuturilor moderne în cadrul celor tradiţionale, prin 

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.  

Educaţia interculturală vizează paliere precum ,,acceptarea altuia, toleranţă, cooperare, dar şi 

afirmarea propriei poziţii‖
5
 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.  

                                                 

3
 Vinţanu, Nicolae - Educaţia adulţilor, Bucureşti, EDP, 1998 

4
 Văideanu, G. - Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti, 1988 

5
 Cucoş, Constantin - Pedagogie şi axiologie, Bucureşti, EDP, 1995. 
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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.‖
6
  

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.  
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CONTRIBUȚIA LECTURII LA DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 

LINGVISTICE ALE ELEVILOR CU CES 

Prof. Moscalu Cosmina 

Liceul Tehnologic “Ferdinand I”, Rm. Vâlcea 

 

 

Astăzi cartea nu mai este pentru toţi copiii" o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, 

gânduri şi frumuseţi" (T. Arghezi). Prin acest proiect propun să găsirea de modalităţi şi tehnici care să 

contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură. Interesul copiilor pentru lectură poate creşte 

cu mai multă uşurinţă dacă activităţile se desfăşoară în biblioteci, muzee sau case memoriale pentru că 

aici se oferă posibilitatea contactului direct cu lumea cărţilor , cu spaţiul şi atmosfera de lucru a celor 

care au aşternut pe hârtie creaţiile lor.  

Scop: Cultivarea interesului pentru lectură prin apropierea copiilor de bibliotecă, contactul cu 

opere literare de mare valoare sub îndrumarea competentă a bibliotecarilor şi a cadrelor didactice, 

formarea deprinderilor de lucru cu cartea şi cu mijloacele de informare la bibliotecă.  

Obiective: cultivarea interesului pentru lectură prin îmbunătăţirea relaţiei Şcoală- Bibliotecă; 

dirijarea şi controlul lecturii în afara clasei de către cadrele didactice împreună cu părinţii şi 

bibliotecarii; cunoaşterea modului de comportare a unui cititor într-o bibliotecă; cunoaşterea alcătuirii 

unei cărţi (copertă, titlu, autor, pagini, numerotarea, etc.); cunoaşterea datelor de bază despre cartea pe 

care doreşte să o împrumute; cunoaşterea unor opere literare de mare valoare sub îndrumarea cadrelor 

didactice şi a bibliotecarilor; formarea deprinderilor de lucru cu cartea şi cu mijloacele de informare la 

bibliotecă; iniţierea copiilor în tainele profesiei de bibliotecar.  

Activități ce se pot desfășura în școală și bibliotecă: acțiuni de popularizare prin afișe, pliante; 

acțiuni de amenajare a bibliotecii pe scriitori, literatura română, literarura străină (sub îndrumarea 

cadrelor didactice); activitate de înregistrare a cărților în bibliotecă sub îndrumarea bibliotecarilor 

școlari; lectură activă; discuții pe marginea cărților și a personajelor; dramatizări ale unor scene din 

povești; desene, picturi, colaje după lectură; creații literare în versuri sau proză (poezii, compuneri); 

concursuri de creație literară și desene după lecturi; evocarea unor personalități ale literaturii române 

sau universale; spectacole dedicate personalităților literaturii române; serbări școlare- pe 

clase/grupe/pe școală; întâlniri cu scriitori, jurnaliști; lansări ale revistelor școlare proprii sau ale altor 

școli, lansări de carte; prezentări de carte; organizarea de activități pentru recondiționarea cărților: 

lipirea, protejarea cărților, realcătuirea copertelor cărților în funcție de imaginația fiecărui copil; 

întocmirea de portofolii pe autori, domenii, tematici, articole din ziare, adrese web etc; valorificarea 

deșeurilor de hârtie pentru achiziția de carte; înlocuirea cărților deteriorate cu exemplare noi; 
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Reamenajarea spațiului destinat bibliotecii; Evidențe computeriazate ale cititorilor, cărților citite, 

autorilor  

Grup țintă: copii de gimnayiu şi liceu; cadre didactice; părinți; comunitatea locală.  

Evaluarea proiectului: impresiile elevilor, discuțiile cu părinții; comportamentele și atitudinile 

elevilor în diverse situații; participarea în cadrul activităților de grup; desene; fotografii; concursuri; 

diplome; portofolii; serbări școlare; parteneriate; situația la învățătură și disciplină. 

Bibliografie 
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JOCURI ŞI EXERCIŢII PENTRU CORECTAREA DEFICIENŢELOR DATE 

DE SINDROMUL ADHD 

Prof. Pavelescu Paula 

Școala Gimnazială  ,,Anton Pann”, Rm. Vâlcea 

 

 

1. Twister pentru degete 

Pregătim copilului o foaie cu cercuri colorate de diferite dimensiuni. Îi oferim diferite instrucţiuni: 

pune un deget pe un cerc roşu, pune arătătorul pe un cerc albastru, etc. Putem creşte complexitatea 

jocului, dacă vedem că reuşeşte să urmeze instrucţiunile (pune inelarul de la mâna stânga pe un cerc 

verde mic). Jocul poate contribui la îmbunătăţirea concentrării, memoriei şi să încurajeze controlul 

asupra comportamentului impulsiv.       

 

2. Pământ, apa, cer 

Stabilim cu copilul locaţiile: la dreapta este apă, la stânga cerul, iar în mijloc pământul. Părintele va 

indica o direcţie cu mâna, iar copilul va trebui să se aşeze în locul potrivit. Uneori părintele va indica 

eronat: le va arăta alt loc decât a strigat. Jocul îl va ajuta pe copil în operarea cu informaţii de mai 

multe tipuri, la dezvoltarea memoria de lucru şi concentrarea atenţiei. 

 

3. Construieşte modelul 

http://dspace.usarb.md:8080/jspui/bitstream/123456789/3786/1/Cotos_Impactul_ed_inluz.pdf
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Pentru acest joc, putem utiliza creioane sau beţişoare. Vom realiza un model: 3 creioane rosii, 2 

creioane verzi, 1 creion galben. Punem deoparte creioanele şi cerem copilului să repete modelul. 

Copiii cu deficit de atenţie, nu reuşesc întotdeauna să urmeze instrucţiunile date. În acest caz, 

formularea instrucţiunilor, concomitent cu demonstrarea, îl va ajuta pe copil să se concentreze asupra a 

ceea ce are de realizat. 

 

4. Imită-mă! 

Avem nevoie de un săculeţ umplut cu jucării din pluş ce se poate aşeza pe capul copilului. Vom folosi 

şi noi un astfel de săculet, iar copilul va imita mişcările noastre: ne plimbăm, ne aplecăm uşor în faţă, 

ne lăsăm pe genunchi, ne rotim, fără a scăpa sacul de pe cap. 

 

5. Frumoasa din pădurea adormită 

Avem nevoie de o baghetă magică şi dacă reuşim să atingem copilul, acesta va adormi ca şi personajul 

din poveste. Copilul va sta întins, fără să se mişte, până când va simţi pupicul salvator al prinţului 

(educatoarea). Pe parcursul jocului, copilul îşi va antrena atenţia pentru a evita atingerea baghetei 

magice, apoi îşi va exersa capacitatea de autocontrol pentru a rămâne nemişcat. În final, va menţine 

atenţia activă pentru a simţi pupicul eliberator. Această activitate le oferă posibilitatea de a-şi antrena 

capacitatea de concentrare. 

 

6. Îngheaţă! 

Un copil aleargă şi ceilalţi vor încerca să-l prindă. Daca cineva a reuşit să-l atingă, copilul „va ingheţa‖ 

şi va trebui să rămână nemişcat 10 secunde. Apoi, poate fugi din nou. Jocul este distractiv şi 

antrenează autocontrolul. 

 

Obiectivele jocurilor: 

- furnizează datele necesare determinării deficitului de atenţie a preşcolarilor, care duce la 

neînţelegerea sarcinilor sau la nerespecarea lor; 

- ne arată dinamica grupului, în funcţie de cine cu cine se joacă; 

- depăşirea  dificultăţilor în menţinerea atenţiei în sarcinile date sau la joacă; 

- posibilitatea de a-şi antrena capacitatea de concentrare. 

 

Material didactic: două săculeţe umplute cu pluşuri, o baghetă „magică‖, creioane colorate sau 

beţişoare şi o foaie cu cercuri colorate. 
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ORIENTĂRI ACTUALE ÎN TEHNOLOGIA IT PENTRU PERSOANELE CU 

DIZABILITĂŢI 

 Prof. Preoteasa Ana-Maria 

Liceul Tehnologic ,,Ferdinand I” Rm. Vâlcea 

 

   Diferenţele dintre oameni, ca rezultat al determinărilor de natură psihoindividuală şi de vârstă, de 

condiţie de sănătate, de dezvoltare raportată la scala inferior-superior, au suscitat dintotdeauna 

interesul cercetării ştiinţifice în sensul identificării, cunoşterii şi apartenenţei acestora la un anumit tip 

de personalitate. 

  În acest sens, noile orientări din domeniul psihopedagogiei recomandă folosirea în şcoală a 

instrumentelor derivate din soft-urile profesionale aplicate pe calculator, precum instrumentele de 

scriere şi editare moderne, care asociază tratarea textului şi grafismul şi care oferă, în anumite profesii, 

un mediu puternic de socializare printr-o muncă de tip colectiv. Introducerea mijloacelor informatizate 

în procesul didactic poate fi susţinută şi de afirmaţiile oferite de teoriile învăţării conform cărora 

învăţarea este un proces care are răspunsurile legate de categorii de stimuli şi în care cunoştintele, 

transmise de către profesor, sunt acceptate şi asimilate (mai mult sau mai putin activ) de către elev. 

   La nivel mondial, se pot distinge o serie de tendinţe în construirea aplicaţiilor informatice destinate 

adaptării şi integrării şcolare. 

   Una dintre acestea este tendinţa tutorială care consideră calculatorul şi programele aferente lui ca 

fiind un fel de „meditator‖ sau pedagog. Calculatorul are rolul de a menţine, de a  întări motivaţia şi de 

a adapta procesul de învăţare în funcţie de nivelul elevului. De regulă, tendinţa tutorială, numită 
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şi învăţarea asistată  de calculator, se bazează pe seturi de programe/soft-uri (exerciţii sistematice, 

dialoguri pedagogice, programe de evaluare etc). Acestea pot fi de un real folos elevilor cu dizabilităţi 

sau unor categorii de bolnavi care stăpânesc în mod convenabil cititul, scrisul şi calculul aritmetic. O 

altă categorie de beneficiari cărora li se pot adresa aplicaţiile tutoriale este aceea a tinerilor delincvenţi 

în scopul eradicării analfabetismului. Realizări interesante au avut loc şi în rândul tinerilor cu 

deficienţe profunde de auz, pentru care folosirea textelor scrise rămâne un mod privilegiat de 

exprimare. 

   O altă tendinţă este tendinţa protetică potrivit căreia calculatorul şi interfeţele lui de intrare/ieşire 

specializate devin un instrument capabil să suplinească direct sau indirect o funcţie deficitară la copilul 

deficient. Folosit ca „proteză‖, calculatorul asigură o transcodificare a unui canal senzorial sau motor 

deficitar în altul bine controlat. Acest tip de aplicaţie este util ori de câte ori se lucrează cu tinerii care 

prezintă diferite tipuri de deficienţe. Limitaţi mult timp în accesul lor la informaţii scrise, tinerii 

nevăzători, de exemplu, pot găsi în informatică un puternic instrument pentru a lua notiţe, pentru a-şi 

controla munca în Braille sau, folosind aparatele de sintetizare vocală, pentru a-şi transcrie automat şi 

mai uşor textele în Braille  (cercetări recente permit o introducere optică a textelor, care sunt apoi 

memorate, analizate, traduse şi transcrise în Braille). În ceea ce-i priveşte pe copiii cu deficienţe 

neuromotorii şi privaţi de folosirea limbajului, o serie de cercetări au ajuns la rezultate convingătoare: 

cu ajutorul calculatoarelor, a programelor specializate, a dispozitivelor de intrare/ieşire particulare, unii 

dintre aceşti copii pot astăzi să scrie, să efectueze calcule aritmetice, pot acţiona asupra obiectelor, pot 

comunica cu cei din jur, pot urma un program şcolar sau practic în conditii apropiate de normal. Astfel, 

calculatorul le dă posibilitatea să reprezinte pictograme, litere sau grupuri de cuvinte, să le asocieze 

într-un mesaj inteligibil şi să le tipărească la o imprimantă sau să le asculte printr-un sintetizator vocal. 

Unele instrumente, precum generatorul de activităţi multimedia KINDA, permit extragerea, în cursul 

unei activităţi şcolare, de mesaje urgente cu fraze precodificate. În general, aceste instrumente 

informatice sunt destinate în special numai comunicării; sunt autonome, funcţionând pe baza unei 

baterii, miniaturizate, majoritatea dispunând de voce artificială. 

   Tendinţa reeducativă apelează la calculator, la programele lui şi la interfeţele specializate ca 

adevarate medii de reeducare. Actul reeducativ se bazează fie pe folosirea instrumentelor noi şi foarte 

specializate, fie pe utilizarea instrumentelor informatice obişnuite. Astfel, stă mărturie experienţa 

practicată în Franţa pentru demutizarea copiilor cu deficienţe severe de auz. Firma IBM a echipat 

aproximativ douăzeci de instituţii destinate acestor categorii de copii cu un dispozitiv de tratare a vocii 

şi cu programe specializate în demutizare şi în educaţia vorbirii. Pentru reeducarea vorbirii, persoana 

cu auzul afectat emite sunete care sunt tratate şi traduse grafic, în timp real, de către un calculator 
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(sistemul se numeste SpeechViewer). El poate fi folosit şi de către copiii autişti. Un alt exemplu este 

cel al reeducării memoriei şi atentiei vizuale la tinerii care au suferit traumatisme craniene sau la 

persoanele afectate de o boală degenerativă. Pentru aceştia, firma IBM a dezvoltat 

programul ThinkAble, care permite reeducarea unor capacităti cognitive, stimulează atentia vizuală, 

memoria vizuală şi structurează informatiile. 

Referitor la folosirea instrumentelor clasice, putem să exemplificăm cu ajutorul bateriilor de exercitii 

folosite pentru a consolida invătarea citirii la persoanele cu deficiente motorii şi afectiuni cerebrale 

care suferă şi de tulburări vizuale sau folosirea unor pictograme ce asociază imaginea unui cuvânt scris 

şi pronuntat pentru a reeduca o tulburare lexico-semantică la o persoană cu traumatism cranian. 

   Tendinţa utilitară foloseşte calculatorul, instrumentele de scriere şi de calcul drept elemente auxiliare 

preţioase în perioada şcolarizării. Fără să fie instrumente rezervate doar copiilor cu deficienţe severe, 

tabelatoarele sau „managerele‖ de fişiere şi editoarele de texte pot uşura munca a numeroşi copii în 

procesul adaptării şi integrării şcolare. Sunt cunoscute sau pot fi anticipate consecintele pe care le pot 

avea asupra şcolarităţii, tulburările motorii la nivelul membrelor superioare, limitând posibilităţile de 

scriere şi exprimare grafică. 

Tendinţa instrumentală face astfel încât calculatorul şi programele lui să devină inductori ai 

raţionamentului şi ai creativităţii. Tendinţa instrumentală nu vizează neapărat dobândirea de noi 

cunoştinte, ci urmăreşte structurarea gândirii, dezvoltarea strategiilor şi a plăcerii de a inventa. 

Copilului i se propune un univers în care poate opera, manipulând obiecte după un anumit număr de 

reguli. Un răspuns scris, grafic sau sonor al calculatorului însoteşte prestaţia copilului şi îi permite să-

şi imbogăţească în mod constant şi progresiv mediul personal. Există şi alte instrumente (pachetul de 

desenat KIDPIX) sau medii specializate (dispozitiv hipermedia audio-tactil FACTISON) care permit 

copiilor nevăzători să manipuleze şi să transforme obiecte. În general, calculatorul oferă elemente 

simple şi modulare pe care copilul le poate alege şi organiza în spaţiu şi în timp. Facilitarea şi 

economia gestului asociate cu puterea de acţiune a calculatorului, compunerea mesajelor textuale şi a 

formelor, culorilor şi sunetelor îi dau copilului posibilitatea de exprimare artistică precum desenul, 

muzica sau unele forme de poezie. 

   Astfel, mijloacele tehnologice devin un instrument deosebit de preţios pentru persoanele cu diferite 

deficienţe, pentru familiile acestora şi pentru cadrele didactice, atât in viaţa de zi cu zi cât şi în 

organizarea şi desfăşurarea demersului didactic. Totul se realizază în vederea unei cât mai bune 
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adaptări la mediul ambiant, dar mai ales pentru optimizarea inserţiei şi integrării profesionale a 

persoanelor cu cerinţe educative speciale. 
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BENEFICIAL ACTIVITIES FOR KIDS WITH SPECIAL NEEDS 

Prof. Sărdărescu Carmen 

C.N.I. Matei Basarab, Rm. Valcea 

 

Struggling to meet the academic challenges placed on them can cause kids to feel frustrated and 

insecure. Extracurricular activities can provide them with an outlet that allows them to feel successful 

about achieving something in a different way than they are able to in the classroom. Best of all, they 

can have fun while developing and strengthening skills that will help them in life. These activities 

include things they can do at home as well as at school. Although some types of extracurricular 

activities are best for some learning disabilities, there are some that are good choices across the board. 

Music 

Music is a magical tool that helps those who play it have better executive function skills. It increases 

the ability of the child to establish and maintain routines. While some children may have difficulty 

reading and translating music, the option to learn to play by ear opens the door to more possibilities for 

more kids.  

 

Technology 

To many kids, technology means being able to build something with their hands that they were unable 

to grasp in the classroom. Although considered exceptionally beneficial to kids with ADHD, kids with 
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all types of learning disabilities may be able to grasp abstract concepts when they are able to use a 

hands-on approach. 

 

Animal Care 

Petting animals is good for anyone, reducing stress and anxiety. The same is true for children with 

learning disabilities. Not only will a day at the petting zoo help put them at ease, it will also give them 

an opportunity to interact with others in a less stressful environment. 

 

Visual Arts 

When a learning disability keeps you from understanding sounds or words, expressing yourself 

through art can be an enlightening experience. Art and technology can be combined once every week 

to provide a needed outlet for children. The contrast between expressing themselves through writing 

and visual artwork will be an empowering experience that will also boost self-esteem. 

 

Sports or Physical Education 

Participating in sports or other activities taught in physical education can help children learn how to 

plan activities and how to follow those plans. The hands-on skills kids learn will also have a positive 

impact on their academics. Coaching and repetition of moves in practice help kids develop a better 

growth mindset. 

 

Drama 

The theater is the ideal place for kids with learning disabilities to find the tools they need to improve in 

a variety of skills. They can improve reading accuracy, expand their vocabulary, and develop reading 

skills from repeatedly reading new scripts. Through acting out roles, they can experience a wide 

diversity of emotions and find an outlet for expressing themselves artistically. They may discover 

strengths they otherwise never would realize they had. 

The benefits of extracurricular activities are many, leading to the implementation of several programs 

in schools for children with learning disabilities all over the world. Not only should parents ensure that 

their child’s school is teaching them in the ways that will work best for them, but also that they provide 

extracurricular activities that offer an appropriate outlet and potential involvement in activities that 

matter to them, and which will make a real difference with their academics and their attitude. 

 

 

 



101 

 

Secțiunea III – Perspective și experiențe în actul de educație  

 

 

 

O PROBLEMĂ DE MATEMATICĂ - NUMĂRUL  PĂTRĂȚELELOR DE 

LATURĂ 1 TRAVERSATE DE O DIAGONALĂ A DREPTUNGHIULUI 

 

Prof. Arișanu Miana 

Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea 

 

 

Fie m și n laturile dreptunghiului.  

Fără a restrânge generalitatea problemei, considerăm că vârfurile dreptunghiului sunt punctele de 

coordonate A(0,m)  B(0,0)  C(n, 0) și D(n, m) 

Trasăm M-1 linii orizontale și N-1 linii verticale ce împart dreptunghiul în n x m pătrățele de latură 1  

A(0,m)          D(n, m) 

         

         

         

         

B(0,0)          C(n, 0) 

Caz I. CMMDC(m,n) =1    

Dacă m și n sunt prime între ele atunci diagonalele AC și BD nu trec prin niciun punct de  intersecție 

între liniile orizontale și verticale trasate. 
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Prin urmare, punctele de intersecție dintre diagonale AC liniile orizontale (m-1) și verticale (n-1) 

determină m-1+n-1 pătrățele diferite, la acestea se adaugă pătrățelul din colțul stânga sus. 

 Vom avea m+n-1 pătrățele 

Caz II. CMMDC(m,n) =d  => m=d x a și n=d x b 

Considerăm dreptunghiul inițial ca d
2
 dreptunghiuri congruente de laturi a, b 

 

 

Prin urmare, diagonala AC este din d segmente, fiecare segment fiind diagonală într-un astfel de 

dreptunghi de laturi a x b. De exemplu, pentru un dreptunghi 6 x 8 
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 Vom avea d x (a+b-1)= d x a +  d x b – d= m + n - CMMDC(m,n)   pătrățele 

 

Numărul  pătrățelelor de latură 1 traversate de o diagonală a dreptunghiului  m x n este m + n - 

CMMDC(m,n)    

 

 

 

STRATEGII INOVATIVE DE ÎNVĂȚARE PRIN INTERMEDIUL  

MATERIALELOR EXPUSE ÎN CLASĂ 

 

Prof. Bălăceanu Elena Gabriela 

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea 

 

Inovația în procesul de educație constă în preocuparea cadrelor didactice de a găsi metode, 

soluții ingenioase care să aibă rolul de a menține elevul și nevoile sale de învățare în prim plan, fie că 

este vorba de o lecție de predare, consolidare, evaluare sau autoevaluare. 

Noile tendințe în educația mondială și națională au adus printre tematicile de interes modul în 

care sunt amenajate și decorate încăperile de lucru pentru elevi. Spațiile destinate sălilor de clasă, 

laboratoarelor, cabinetelor sau altor săli cu destinație educațională ar trebui și ele regândite conform 

noilor tendințe reformatoare, moderne, valoroase în educație, acestea susținând schimbările în predare și 

învățare. Maximizarea oportunităților de învățare și crearea unor experiențe semnificative, prin 

regândirea spațiului educațional, ar trebui să constituie un deziderat al oricărui cadru didactic. Sala de 

clasă ar trebui să fie decorată în mod special pentru a o transforma în locul cel mai potrivit pentru 

învățare. 

Crearea unui mediu distractiv și productiv de învățare în sala de clasă trebuie să preocupe fiecare 

cadru didactic. 
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Un `bun venit` tematic este mult mai probabil să genereze implicare, decât un mediu steril. 

O sală de clasă potrivită din punct de vedere vizual sprijină și inspiră procesul de învățare, 

încurajează creativitatea și munca în echipă. Iată câteva principii utile pentru decorarea unei săli de 

clasă: 

Trebuie să aveți în vedere pentru cine decorați, care sunt beneficiarii decorurilor. Nivelul 

clasei, disciplinele studiate, interesele, contextul cultural general și diferențele vă vor ghida în alegerea 

afișajului. 

Decorul ar trebui nu doar să arate frumos, ci să fie și funcțional. Scheme ale capitolelor, hărți, 

desene, pot fi atrăgătoare din punct de vedere estetic și foarte utile pentru asimilarea/ fixarea unor 

conținuturi. 

Realizarea unei schițe a sălii, care să includă tema, schema de culori, mobilierul, spațiul 

disponibil este foarte importantă. Luați în calcul și viziunea școlii din care faceți parte și încercați să 

faceți ca proiectul vostru să devină parte a proiectului complex al școlii. 

Tema aleasă trebuie să aibă legătură cu domeniile de interes specifice vârstei și, pe cât posibil, 

cu provocările curriculare specifice anului școlar care urmează să fie parcurs. 

E util să le cereți părerea și elevilor. În acest sens, le puteți solicita să deseneze cum le-ar 

plăcea să arate clasa lor. 

Dacă nu aveți suficiente idei, nu sunteți foarte sigur că ați făcut cele mai bune asocieri 

cromatice sau nu aveți abilitatea de a pune în practică ceea ce ați dori să realizați, cereți ajutorul unui 

artist plastic, eventual coleg, specialist în domeniu. 

Alegeți o temă de culori. Două-trei culori predominante vă vor fi suficiente pentru a crea un 

decor "curat" și coerent. 

Dacă decideți să zugrăviți pereții, este indicat să alegeți o singură culoare. Mai multe culori sau 

modele folosite vor obosi mai curând ochii și vor distrage atenția. 

Luați în calcul și viziunea școlii din care faceți parte și încercați să faceți ca proiectul vostru să 

devină parte a proiectului complex al școlii. Dacă există o serie de reguli (cum ar fi posibilitatea 

elevilor sau profesorilor de a realiza picturi murale, existența unor spații pentru afișaj, în afara sălii de 

clasă, unde se pot posta anunțuri generale sau specifice clasei sau chiar proiecte de artă sau științifice 

etc). 

Personalizați clasa cu fotografii și proiecte ale elevilor.Acest lucru va crea un mediu unic  și 

semnificativ pentru clasa voastră. Operele de artă, proiectele de scriere creativă ale elevilor voștri, 

diverse proiecte științifice, explicații ale unei probleme de matematică, fotografiile din cadrul 

excursiilor tematice pot întregi decorul clasei și da valoare muncii copiilor. Ele pot fi rezultate ale 

activității anterioare sau putem crea spații care să încadreze noile proiecte ce vor veni. Acestea sunt de 
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preferat decorațiunilor și posterelor cumpărate din magazin. În acest fel, elevii se vor simți valorizați, 

iar motivația pentru a fi creativi va crește. Succesul propriilor produse dă un sentiment unic de mândrie 

și proprietate. Este o afirmare publică a valorii elevului. Din acest motiv, este indicat să lăsăm un spațiu 

considerabil din sala de clasă pentru a afișa lucrările elevilor. 

Internetul este o sursă foarte valoroasă de idei pentru decorare. Bucurați-vă de șansa de a-l 

putea utiliza. Există o mulțime de site-uri specializate, în întreaga lume, care vă pot ajuta. 

Plantele sau animalele de companie mici pot constitui o opțiune pentru a înveseli și anima clasa 

și totodata, o bună modalitate de a responsabiliza elevii. Fie că va avea fiecare planta lui, pe care trebuie 

să o îngrijească zilnic, fie că vor fi responsabili pe rând cu îngrijirea lor sau a animalului de companie, 

aceasta va fi o bună manieră de a atribui responsabilitate. În alegerea animalului ne vom opri, în 

general, la pești sau hamsteri, fiind până la urmă acceptată și o țestoasă sau un iepure. În toate cazurile 

se va cere acordul unui medic, dată fiind predispoziția spre alergii a unora dintre elevi. 

Înainte de a vă hotărî să achiziționați materiale pentru proiectul vostru de amenajare, asigurați-

vă că nu le aveți deja uitate prin dulapul vostru sau nu le puteți dobândi de la un coleg căruia nu îi mai 

folosesc. Întotdeauna se găsesc rătăcite tuburi de tempera, hârtie colorată, coli de carton, pernuțe sau 

chiar piese de mobilier. În funcție de bugetul alocat pentru acest proiect de amenajare, de necesitatea de 

a decora total sau doar parțial sala avută în vedere, va trebui să gândiți strategia de achiziție. 

Cu toții suntem de acord că estetica unei clase contează pentru starea de spirit a elevilor și 

profesorilor ei. Există o relație foarte strânsă între oameni și mediul lor. 

Încă din 1950, cercetătorii au constatat că o încăpere  neatractivă vizual produce nemulțumire, 

oboseală și dorința de a scăpa (Maslow & Mintz, 1956). Studii mai recente arată că aspecte simple 

precum climatul, culoarea și decorurile pereților, sistemul ajustabil de lumini și așezarea elevilor în 

clasă, au rolul de a influența pozitiv emoțiile elevilor și au un rol important în a determina atitudinea și 

comportamentul elevilor, din punct de vedere al prezenței, participării la clasă și în relația cu 

profesorul. (Graetz, 2006;Sommer & Olsen, 1980; Wong et al., 1992). 

Cercetările au arătat că simpla prezență a unui afiș legat de o sarcină de clasificare sau calcul, 

precum și unul sugestiv pentru sarcinile creative, au crescut încrederea și plăcerea de a lucra a elevilor. 

Prin simpla selectare și postare a afișelor cu un aspect estetic plăcut la clasă, vor fi în creștere 

interesele vizuale pentru sala de clasă. La rândul său, acest lucru creeaza un mediu plăcut, de natură 

să încurajeze atitudini pozitive și comportamente pozitive ale elevilor. În timp ce acest efect ar putea 

fi realizat prin expunerea unor printuri de arta, cei mai mulți profesori de știință vor opta pentru postere 

de știință. O astfel de strategie stimulează vizual elevii și creează, de asemenea un mediu științific 

pentru ei. 
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Cel puțin, acest lucru poate schimba orientarea mentală a elevilor, mai ales dacă se face trecerea 

de la clasa lor, cu care sunt obișnuiți, la un spațiu special pentru știință. În timp ce toate posterele sunt 

concepute pentru a fi educative și comunitatea educației formală este consumatorul principal al celor 

științifice, multe nu sunt bine concepute pentru a sprijini activitatea la clasă. Există uneori tendința de a 

se cuprinde o cantitate cât mai mare de informații pe un afiș, în defavoarea imaginilor și a schemelor 

sau în detrimentul unei mărimi potrivite a scrisului, care să-i permită elevului să descifreze fara efort 

scrisul. 

Cele mai apreciate și utile sunt cele cu litere, cifre sau imagini mari și emblematice. O valoare 

educativă crescută o au și imaginile 3D. Imaginile care inspiră un sentiment de curiozitate, care sunt 

discrepante sau provocatoare pot spori eficiența de instruire a posterului prin depășirea naturii lui statice 

și angajează în mod activ elevii în conținut. 

Posterele de perete, cu conținut științific, sunt frecvente în cele mai multe laboratoare de știință, 

atât la nivelul gimnazial, cât și la liceu. Acestea transmit un set de conținuturi științifice, printr-un mix 

de text și imagini. Scopul fiecărui profesor nu trebuie să fie acela de a transforma afișele educative în 

simple bucăți de tapet, cu scop decorativ, menite să umple un gol sau să mascheze un perete murdar. În 

timp ce există o mare cerere pentru astfel de postere de la profesori, foarte des valoarea educațională a 

acestora este neaccesată și multe rămân pur și simplu uitate "imagini frumoase" de pe perete. 

Literatura pedagogică identifică cinci strategii sau sfaturi care au rolul de a maximiza valoarea 

educativă a posterelor sau afișelor în procesul de învățare, în lumina a ceea ce se știe despre relația 

complexă între mediul de învățare și elevi: 

- Afișarea de postere pentru a stârni curiozitatea și motivația de a învăța a elevilor, 

pentru a învăța mai mult despre conținutul științific; 

- Selectivitatea în alegerea posterelor, în special în ceea ce privește tipul și 

dimensiunile imaginii, precum și întinderea textului aplicativ; 

- Rotirea posterelelor de la o unitate de învățare la alta pentru a menține elementele 

vizuale și cognitive care să stimuleze permanent gândirea elevilor, conexiunile între informații și să 

genereze întrebări în mintea celor care studiază; 

- Rotirea posterelor, în cadrul aceleiași unități, pentru a menține trează atenția elevilor 

și a evidenția conținuturile-cheie; 

- Postarea imaginilor pentru a focaliza atenția elevilor asupra obiectivelor mai 

importante, mai ales pentru acei elevi care au tendința de a-și pierde ușor interesul. 

Vizibilitatea în clasă a imaginilor joacă un rol important. Dacă acestea sunt vizibile din orice 

poziție din clasă, atunci valoarea lor crește. Este indicat să evităm poziționarea după ușă, în imediata 

apropiere a unui dulap etc., situații care obstrucționează privirea. 
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Realizarea de decorațiuni poate merge mult mai departe decât schimbarea atmosferei. De 

aceea, trebuie să ne întrebăm, "Cum pot aceste decorațiuni să sporească elevului experiența de învățare, 

în acest an?" Profesorii subestimează adesea impactul pe termen lung al afișelor. Ce postează pe pereți 

are, de fapt, un potențial enorm de a oferi un sentiment de comunitate și de proprietate. Afișajul de pe 

pereți oferă o oportunitate de absorbție pasivă de informații. El le consolidează formule, reguli, lecții 

de viață și descoperiri academice. 

Decorațiunile pot dezvolta și sentimentul de comunitate. Ele trebuie să fie acțiuni ale întregii 

comunități educative, aspecte valabile pentru toți cei prezenți și ceva ce toată lumea poate să vadă. 

Astfel, pot să fie postate: regulile clasei și ale școlii, obiectivele academice sau civice ale clasei, 

sloganul școlii sau al clasei etc.Cele trei laturi ale dezvoltării, vizate prin afișajul din clasă-de învățare, 

de proprietate și de comunitate, duc la creșteri importante pentru elev. Prin opoziție, afișele care conțin 

informații vechi, greșite, incomplete, depășite din punct de vedere științific, nu au niciun aport pozitiv, 

ba chiar pot avea unul negativ producând confuzie sau deinformare. 

Unii practicieni sunt chiar de părere că nu este bine să afișezi nimic înainte ca aceste materiale 

să fi fost explorate, create de către ei sau să fi avut la bază contactul cu elevii. 
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EDUCAȚIA FIZICĂ ÎN SISTEMUL ONLINE – CONTRIBUȚIE ESENȚIALĂ 

ÎN DEZVOLTAREA FIZICĂ ȘI INTELECTUALĂ A COPILULUI 

 

Prof. Avram Alexandru 

C.N.I.Matei Basarab Râmnicu Vâlcea 

 

Condiţiile vieţii au fost cercetate în continuu de-a lungul existenţei omenirii, şi s-au tras 

concluzii permanent valabile, cum ar fi şi cea de ―minte sănătoasă într-un corp sănătos‖. Pornind de la 

această premiză trebuie să recunoaştem, că cea mai mare comoară a fiecăruia dintre noi este sănătatea 

fizică şi mentală proprie, iar una dintre responsabilităţile principale ar fi să-i educăm pe copii să-şi 

trăiască viaţa astfel încât, să-şi ocrotească sănătatea.  

Mișcarea, educația fizică și sportul sunt activități fizice cu influențe determinante asupra 

dezvoltării fizice armonioase a organismului uman și a trăsăturilor de personalitate. Armonia între fizic 

și intelect este bine conturată prin practicarea exercițiilor fizice.  

Exercițiul fizic în general cât și cel specific ramurilor sportive contribuie la dezvoltarea morfo-

funcțională și psihologică a omului. De asemenea are o contribuție însemnată asupra laturii educative, 

sociale, emoționale și a trăsăturilor de caracter.  

Prin practicarea organizată a exercițiului fizic se formează conduite, caractere, se dezvoltă 

trăsături de empatie, altruism, emulație și se educă spiritul de faire-play. 

Educația fizică, ca mijloc organizat de practicarea exercițiului fizic este un proces instructiv-

educativ, deliberat construit și desfășurat în vederea perfecționării dezvoltării fizice și a capacității 

motrice ale ființei umane în funcție de particularitățile de vârstă și sex, cerințele de integrare socială, 

specificul unei profesii, etc. 

Educația fizică are următoarele caracteristici fundamentale: 

- este fiziologică prin natura exercițiilor; 

- este pedagogică prin metodă; 

- este biologică prin efecte; 

- este socială prin organizare. 

Educația fizică are un caracter predominant formativ, în sensul că ea pregătește oamenii pentru 

viață,  pentru necesitățile existenței umane. Pe lîngă caracterul formativ, educația fizică, are și un 

caracter competitiv, care se realizează pe bază de întreceri sau concursuri sportive. 

Sportul este un fenomen social, apărut în istoria societății după educația fizică. 

El contribuie la: 
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- dezvoltarea fizzică armonioasă a organismului uman dacă este condus, dirijat în mod științific; 

- integrarea socială a sportivilor, mai ales în viața post-sportivă; 

- la dezvoltarea gustului pentru mișcare, pentru unele ramuri de sport sau probe sportive, atât în 

postură de practicant, cât și în postură de spectator. 

Sportul are ca trăsătură fundamentală: competiția. Din acest punct de vedere el are caracter 

predominant competitiv, nefiind exclus caracterul său formativ. 

Alimentaţia echilibrată, consumul alimentelor sănătoase, activitatea fizică regulată, o igienă 

riguroasă şi gândirea pozitivă sunt cele mai bune recomandări pentru a avea o viaţă sănătoasă.  

Influenţa sportului asupra dezvoltării fizicului şi a psihicului  

Descoperire empirică a faptului că exerciţiile fizice, contribuie la dezvoltarea fizicului şi 

psihicului, a condus la recunoaşterea importanţei educaţiei fizice şi a sportului. Practicarea regulată a 

exerciţiilor fizice şi a sportului au efecte multiple pe două planuri: asupra fizicului şi a organismului, 

respectiv asupra psihicului.   

Pe latura fizicului, se manifestă asupra dezvoltării armonioase a corpului uman şi asupra stării 

generale de sănătate a organismului.  

În sfera psihicului, se reflectă într-un moral sănătos, cu o capacitate ridicată de a suporta 

stresul, dar şi în trăirea emoţiei concursului, în dorinţa de a învinge, de a tinde către un ideal, care se 

poate atinge prin perseverenţă şi muncă, având ca drept răsplată satisfacţia victoriei.  

Integrarea organică a sportului în traiul cotidian rezultă sănătate, gândire pozitivă, încredere, 

bucurie de viaţă, totodată sprijină dezvoltarea relaţiilor interumane, creează un mediu ambiant 

degajării spiritului colectiv.  

Efectele pozitive asupra organismului uman a practicării diferitelor sporturi 

- creşterea nivelului de energie, îmbunătăţeşte rezistenţa fizică;  

- ajută la păstrarea masei musculare, ceea ce ajută la conservarea sistemul osos, la păstrarea 

flexibilităţii coloanei vertebrale, a articulaţiilor;  

- reduce riscul apariţiei bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat, a hipertensiunii arteriale;  

- întăreşte sistemul imunitar, reduce considerabil stresul, previne depresia;  

- ajută la menţinerea greutăţii corporale, la arderea caloriilor în plus. 

Adolescentii care participa la sporturi de echipa în mod frecvent se vor dezvolta armonios și nu 

se vor confrunta cu probleme de greutate. De asemenea, sportul contribuie la reducerea starilor de 

insomnie sau lipsa de incredere si le ofera adolescentilor posibilitatea de a socializa cu cat mai multe 

persoane si de a avea incredere in ceilalti, fiind recomandat adolescentilor care au probleme de 

timiditate. La aceasta varsta, a descoperirii de sine, este foarte important ca adolescentii sa aiba parte 
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de reusite, experimentarea primului succes contribuind la dezvoltarea armonioasa din punct de vedere 

mental si la obtinerea de rezultate bune in activitatile viitoare in care se vor implica. 

Un studiu realizat in SUA a aratat ca adolescentele care practicau sporturi de echipa in mod 

regulat erau mult mai implicate si in activitatile scolare, obtinand rezultate foarte bune la scoala. De 

aceea, este recomandat ca parintii sa isi incurajeze copiii sa se implice in astfel de activitati si copiii sa 

isi aleaga sportul preferat, pentru ca le va asigura un stil de viata mai sanatos si o stare de bine, daca 

adolescentii vor avea in acelasi timp o alimentatie echilibrata. 

Unele dintre cele mai cunoscute sporturi la care adolescentii se pot înscrie și care le vor aduce 

satisfactii sunt fotbalul, voleiul, baschetul, handbalul, rugby, atletism, gimnastica aerobica, dansul. 

Fotbalul este cel mi popular joc sportiv de la noi, fiind accesibil la toate categoriile de vârstă. 

Acesta poate fi practicat în scop recreativ sau de performanță. Ca orice joc sportiv, fotbalul, contribuie 

la dezvoltarea calităților motrice, formarea deprinderilor motrice, educarea trăsăturilor de caracter, 

integrarea socială, el însuși fiind un fenomen social. 

Voleiul, baschetul și handbalul, ca și sporturi de echipă, spre deosebire de fotbal, pot fi 

practicate cu preponderență de ambele sexe. 

Prin regulile de joc specifice fiecărui sport în parte, se educă spiritul de colaborare, de respect 

față de arbitrii și adversari și se formează spiritul de faire-play specific ființei umane. 

Ramurile sportive individuale: atletismul, dansul și gimnastica contribuie atât la dezvoltarea 

fizică armonioasă cât și la dezvoltarea grației, posturii corporale, ținutei, eleganței, coordonării și 

sincronizării perfecte. 
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METODE INTERACTIVE DE PREDARE ONLINE 

Prof. Badea Alin  

 CNI “Matei Basarab”, Rm.Vâlcea 

 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a 

pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul 

învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai puțin 

eficient. 

Ca profesor, am început să încorporez platformele digitale în demersul didactic înainte de 

declanșarea pandemiei și am constatat că folosirea acestor platforme, precum și a rețelelor de 

socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul orei. 

Cu certitudine, toți au fost luați prin surprindere, în special cadrele didactice, deoarece au 

trebuit ca în decurs de câteva luni să se adapteze noului sistem de predare, care în mod normal, ar 

trebui să ia cel puțin un an. Pentru a-i susține și ajuta, multe entități au elaborat cursuri prin care au 

instruit cadrele didactice în cum să folosească tehnologia pentru a-și structura informația care trebuie 

predată și pentru a face cursurile cât mai atractive și interactive pentru copii. 

Învățarea are loc continuu, într-o varietate de contexte și moduri susținute de tehnologii care 

permit oricărui elev să acceseze cu ușurință informații interne și externe și să interacționeze în rețele cu 

experți și colegi. Mixarea metodelor face ca învățarea să fie mai eficientă.  

E cert faptul că predarea în mediul online este diferită, dar nu cu un grad înalt de dificultate, 

informațiile pe care le vei preda rămân la fel, doar că vor trebui selectate metode interactive de 

predare, deoarece la distanță este mai greu să-i ții focusați pe copii pe o perioadă mai lungă, astfel și 

interactivitatea va fi la același nivel. Astfel, propun 4 metode interactive de predare online. 

 

Metode interactive de predare online 

Informații structurate 

E necesară prezența mai multor activități de predare-învățare cu elevii, să nu fie doar teorie. 

Teoria ar trebui să ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs. Pentru structurarea 

informațiilor care urmează să fie predate, recomandăm prezentările PowerPoint. Slide-urile vor 
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cuprinde doar cele mai importante informații, astfel, urmând să se dezvolte împreună subiectul 

cursului. 

De asemenea, prezentările PowerPoint trebuie să fie atractive, dar nu obositoare pentru ochi, 

astfel, alege o temă de culoare și culori care se pot citi. Mai mult, adaugă imagini și video-uri, dar îți 

recomandăm ca videourile să fie scurte, deoarece vei pierde atenția copiilor, fiindcă acestea conțin prea 

multe informații sau prea multe detalii iar copilul se plictisește. 

 

Chestionare și quiz-uri 

Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Evaluarea sub formă de chestionare 

sau quiz-uri sunt metode bune și interactive de evaluare la fiecare sfârșit de oră. Pe internet există o 

mulțime de platforme care îți permit să evaluezi gradul de cunoștințe rămase în urma informațiilor 

predate. 

Aceste metode oferă un plus foarte mare pentru cadrele didactice, deoarece față de evaluarea 

tradițională de la fiecare sfârșit de curs, în care se întreba elevii despre ce au discutat azi la oră, 

respectivele metode oferă posibilitate de a intra mai în detaliu în cunoștințele asimilate pe parcursul 

orei, precum și posibilitatea de a-și autoevalua tehnica de predare, deoarece dacă mai majoritatea 

elevilor au însușit corect informațiile predate, atunci e clar că profesorul face aproximativ tot ce 

trebuie. 

 

Proiectul 

Aceasta este o metodă complexă de evaluare, de regulă are loc la sfârșitul unui modul sau 

semestru. Cu această metodă se evaluează progresele pe care le-au făcut în timp elevii. Această metodă 

pun elevii în situația de a analiza și cerceta informații pe care le-au descoperit singuri. Cu ajutorul 

accesului la internet și la volumul mare de informații, aceștia vor învăța să-și structureze informația și 

să o integreze în așa fel într-un proiect încât să fie pe înțelesul tuturor. 

De asemenea, pentru ca acest proiect să fie mai interesant de realizat, dar și de prezentat de 

către elei, încurajații pe aceștia să utilizez platforme sau alte aplicații online pentru a crea suport vizual 

pentru proiectul lor. Să integreze poze sau videouri despre subiectul ales, astfel, realizarea proiectului 

devine mai captivantă. 

 

Jocurile didactice 
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Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățare-evaluare, iar în 

învățământul la distanță este mai accesibil, ușor de organizat și eficient, există jocuri deja special 

concepute pentru multe subiecte care sunt predate la școală. Astfel, tu, ca și cadru didactic, trebuie 

doar să îl identifici sau chiar să îl creezi tu. Există multe platforme care îți oferă această opțiune și 

tutoriale despre cum ar trebui să folosești platforma. 

De asemenea, poți informa copilul în legătură cu faptul că există astfel de jocuri didactice, care 

sunt foarte captivante, chiar și pentru un om matur. 

Avantajele respectivelor metode interactive de predare: 

– pregătirea devine individuală, ținând seama de caracteristicile personalității, interesele și nevoile 

fiecărui elev; 

– devine posibilă prezentarea concisă și succintă a oricărei cantități de informații educaționale; 

– percepția vizuală se îmbunătățește de mai multe ori, procesul de însușire a materialului educațional 

este mult simplificat; 

– activitatea cognitivă a elevilor este intensificată, aceștia primesc cunoștințe teoretice și abilități 

practice. 

Concluzie 

Indiferent de unde se desfășoară procesul de predare-învățare-evaluare, acesta trebuie să fie 

centrate pe nevoile elevilor, să răspundă diferitelor nevoi de învățare a elevilor, deoarece nu toți elevii 

învață în același ritm. Dacă materialele didactice vor fi structurate în așa fel încât să plaseze copilul pe 

primul loc, atunci acesta va participa la activitățile școlii cu plăcere. 

Principala problema cu care s-a confruntat sistemul de învățământ românesc a fost lipsa de 

structură și lipsa infrastructurii minimale (laptop, tabletă, telefon, conexiune la internet). dar și lipsa 

cunoștințelor tehnice ale cadrelor didactice, dar și ale părinților. 

Astfel, furnizorii de servicii educaționale s-au adaptat rapid la contextul actual, cercetând și 

analizând modele de predare-învățare-evaluare online au reușit să dezvolte cursuri pentru cadrele 

didactice și părinți în care îi instruiesc pe aceștia pe partea de folosire a tehnologiei în domeniul 

educației. 

Tot astfel, se poate observa faptul că elevii, dar și majoritatea cadrelor didactice, au acceptat 

această nouă realitate și se află într-un continuu proces de învățare și dobândire a competențelor 

digitale. 
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 Resurse bibliografice:  

https://gutenberg.ro/4-metode-interactive-de-predare-online/  

https://www.ise.ro/wp-

content/uploads/2021/02/Ghidpracticderesurseeducationalesidigitalepentruinstruireonline.pdf  

 

 

 

VALORIFICAREA RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE 

Prof. Badea Petronela 

Școala Gimnazială Take Ionescu Râmnicu Vâlcea 

 

 Atunci cînd vorbim despre deschiderea educației ne referim, în primul rînd, la o schimbare de 

paradigmă, și nu neapărat la un nou proces de reformă structurală. Teoretic, orice sistem de educație 

poate fi deschis, indiferent de cum sînt așezate structurile sale. Un sistem de educație deschis este cel 

care se îmbunătățește permanent prin analiză și evaluare; caută să înlăture barierele din calea accesului 

la educație, punînd accentul deopotrivă pe calitate și pe echitate; folosește eficient și transparent 

resursele; este conectat la tehnologie și, prin tehnologie, la lumea modernă. 

  Resursele electronice, conţinuturile on-line şi spaţiile educaţionale virtuale oferă cele mai noi, 

cele mai diverse informaţii şi oportunităţi de educaţie continuă. În ultimii ani, aspectele ce se referă 

nemijlocit la datele deschise/ resursele educaţionale deschise sînt abordate pe larg de comunitatea 

educaţională internaţională.  

 Resursele educaţionale deschise, conform Wikipedia, se referă la accesul nestingherit la 

materiale cu caracter instructiv, facilitat de tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, pentru 

consultare, utilizare şi adaptare de către utilizatori în scopuri necomerciale. Termenul a fost adoptat la 

Forumul UNESCO de la Paris (2002),  în cadrul căruia s-a analizat impactul proiectelor Open 

Courseware asupra învaţămîntului superior. În baza aceleiaşi surse, menţionăm că RED includ:  

a) materiale pentru predare-învăţare: proiecte deschise (open courseware şi open content), cursuri free, 

directoare de obiecte de învăţare (learning objects), jurnale educaţionale;  

b) software open source – pentru dezvoltare, utilizare, reutilizare, căutare, organizare şi acces la 

resurse; medii virtuale de învăţare (LMS – Learning Management Systems), comunităţi de învăţare;  

c) licenţe de proprietate intelectuală care promovează publicarea deschisă a materialelor, principii de 

design şi bune practici, localizarea conţinutului. 

https://gutenberg.ro/4-metode-interactive-de-predare-online/
https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2021/02/Ghidpracticderesurseeducationalesidigitalepentruinstruireonline.pdf
https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2021/02/Ghidpracticderesurseeducationalesidigitalepentruinstruireonline.pdf
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Deci, pe lîngă materialele propriu-zise, conceptul de resurse educaţionale deschise poate 

cuprinde şi instrumente specializate precum software-ul necesar dezvoltării, folosirii şi livrării 

materialelor educaţionale, inclusiv cel destinat căutării şi organizării conţinutului, precum şi 

comunităţile virtuale de învăţare şi instruire. Conform Ghidului de bune practici “Resurse 

educaţionale deschise” (România, 2013), RED constituie primul „bun comun‖ (adică acel „commons‖ 

pe care licenţele Creative Commons îl doresc a se dezvolta), la care profesorii, elevii, studenţii şi sfera 

academică ar trebui să aibă acces. Beneficiile vor fi importante pentru toţi: elevi – sursa primară a 

conţinutului digital, cadre didactice, instituţia de învăţămînt, reprezentanţi ai altor sectoare. 

 Lecțiile online, impuse în situația instituirii restricțiilor din perioada pandemiei, au dat elevilor, 

părinților și cadrelor didactice ocazia de a explora posibilitățile vaste de valorificare a resurselor 

educaționale deschise. 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 

1. Creative Commons (n.d.). About the licences (http:// creativecommons.org/licenses/). 

2. Open Knowledge Foundation (n. d.). Guide to open licensing. Open Definition. (http://opendefi 

nition.org/guide/). 

3. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources 

4. http://www.acces-deschis.ro/ro/oer 

5. http://openeducationalresources.pbworks.com 

 

 

IMPACTUL PEDAGOGIEI CENTRATE PE COMPETENŢE ASUPRA 

PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE ÎN CADRUL DISCIPLINEI 

ISTORIE 

 

   Prof. Buduleci Daniela 

Colegiul Naţional de Informatică „Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

          

 

Lucrarea şi-a propus o incursiune în noile abordări ale didacticii istoriei  într-un moment când 

învățământul își caută căile de urmat în acest domeniu. Este necesară o nouă metodologie care să 

prevadă obiectivele creşterii calităţii sistemului de educaţie, facilitarea accesului la educaţie şi 

formare, precum şi deschiderea spre toţi cei interesaţi. Este necesară dezvoltarea pe viitor a unor 

http://www.acces-deschis.ro/ro/oer
http://openeducationalresources.pbworks.com/
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medii centrate pe elev, utilizarea tehnologiei să fie legată de nevoile individuale ale celor care învaţă, 

precum şi de posibilităţile şi problemele care apar la nivel local. Pentru o disciplină umanistă, cum 

este istoria, folosirea noutăţilor din fiecare domeniu al metodicii predării istorie nu poate fi decât o 

provocare la un alt tip de a studia şi cerceta trecutul, o modalitate atractivă şi plină de animaţie, care 

poate da trecutului viaţă şi poate contribui la îmbunătăţirea performanţelor în învăţare. Răspunderile 

sunt cu atât mai mari, cu cât această disciplină poate crea trasee educative utilizabile în organizarea 

educaţiei. Rolurile profesorului trebuie să se adapteze acestor  realităţi, să devină, dintr-un dascăl 

ataşat disciplinei de predare, un consilier al elevului în viaţa profesională, un moderator în relaţiile 

dintre elevi, un partener care colaborează cu fiecare elev în realizarea discursului didactic, un model 

de comportament, şi nu în ultimul rînd, confident.  

 

             Didactica modernă pune accent pe latura formativă şi educativă, pe cultivarea creativităţii, 

pune în centrul atenţiei îmbinarea învăţării cu cercetarea şi cunoaşterea. Centrarea metodelor de 

învăţământ pe cel ce învaţă presupune cooperarea cu elevul pentru a pentru a putea defini anumite 

obiective, pentru a alege anumite conţinuturi şi pentru a adopta anumite tehnici. Caracterul formativ al 

metodelor de predare presupune centrarea pe elev, mai ales că revoluţia informaţională obligă 

profesorul să schimbe modul în care vehiculează informaţia, prin strategii adecvate. 

Printre multe lucruri care se reproșează învațământului preuniversitar se află centrarea pe 

conținuturi, și nu pe formarea de competențe. Daca luăm ca exemplu disciplina Istoriei, susținem că 

majoritatea profesorilor lucrează cu elevii pentru formarea competențelor.  

Competențele specifice istoriei pot fi încadrate într-un ansamblu alcătuit din: competențe de 

comunicare, competențe de valorizare, competențe de expresie culturală și competența de a învăța pe 

tot parcursul vieții. În acest sens, elevul este ajutat de profesor să înțeleagă și să reprezinte timpul și 

spațiul în istorie, să cunoască și să interpreteze surse istorice, să investigheze și să interpreteze fapte și 

procese istorice, să înțeleagă și să utilizeze adecvat vocabularul și informația de specialitate în 

comunicarea orală sau scrisă, să manifeste curiozitate pentru studiul istoriei, să-și dezvolte atitudinea 

pozitivă față de sine și de ceilalți. 

În construirea modelului didactic s-au avut în vedere contribuţia istoriei la finalităţile sistemului 

de învăţământ din România şi contribuţia istoriei la formarea competenţelor cheie europene. 

Programele şcolare la istorie pentru clasele a IX a şi a X a, au preluat recomandările referitoare la 

studiul istoriei, cuprinse în documente elaborate la nivel european, în mod deosebit, Recomandarea nr. 

15/2001 a Consiliului Europei cu privire la studiul istoriei în secolul XXI şi Memorandumul pentru 

educaţia permanentă, elaborat de Uniunea  Europeană. Disciplina Istorie poate contribui la formarea 

progresivă a competențelor-cheie pentru educația pe parcursul întregiii vieți, cu precădere în ceea ce 
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privește următoarele domenii: competențe sociale și civice, sensibilizare și exprimare culturală, spirit 

de inițiativă și antreprenoriat, comunicare în limba maternă, competențe digitale.   

În domeniul competențelor cognitive („a învăța să înveți‖), profesorul de istorie își instruiește 

elevii oferindu-le posibilitatea de a se informa rapid si eficient, de a folosi cunostințele acumulate în 

contexte diferite pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului. În acest sens ne putem referi la 

competența generală 2 de la clasa a VII a privind exersarea demersurilor și a acțiunilor democratice, 

care se poate exprima prin competența specifică 2.3:  dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și 

fașă de ceilalți, în cadrul unei dezbateri-societatea civilă, mișcare civică, stat de drept, drepturile 

omului. Această competență se aplica la unitatea de învățare Lumea la începutul mileniului al III-lea. 

Fără a încerca să transforme elevul în istoric, ci doar să modeleze formarea unor aspecte ale gândirii 

istorice și a unor capacități practice, profesorul stimulează curiozitatea elevilor prin investigarea și 

interpretarea diferitelor fapte, opinii și puncte de vedere, ca și prin posibilitatea de a analiza si evalua 

critic informația.  

Istoria se studiază prin abordari inter si multidisciplinare. Elevilor le sunt prezentate diferite 

surse deschise interpretării. Prin conversații și dezbateri, activități individuale și de grup, alcătuirea 

unor proiecte ș.a., elevii își exersează capacitățile proprii pentru investigarea și argumentarea unor 

subiecte istorice. Astfel lecțiile referitoare la Știință și tehnică, Artă și literatura de la toate clasele nu 

pot fii abordate fără a face legătura cu alte discipline: muzica, literatura, desen, etc., pentru a găsi acele 

elemente comune. Acest tip de învățare oferă o perspectivă nouă și interesantă disciplinei și cultivarea 

unor competențe comune mai multor discipline. Programa de clasa a XI a se apropie cel mai mult de 

această abordare interdisciplinară prin teme precum: Cultura română-Cultura europeană, Știința 

contemporană, Societatea contemorană, Religiile, etc. Sunt abordate competențe precum: compararea 

unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie, cunoaşterea şi asumarea valorilor 

cetăţeniei democratic, selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine / combate un punct de 

vedere, analiza diversității sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice. 

Constatăm competențe generale asemănătoare la istorie și geografie: aplicarea principiilor și a 

metodelor adecvate în abordarea surselor istorice-în cazul istoriei, raportarea realității geografice la un 

suport cartografic și grafic, folosirea resurselor care susțin învățarea permanentă la istorie cu 

dobândirea unor deprinderi și tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă la geografie. 

Selectarea informației din mai multe surse și efortul de a o înțelege contribuie la dezvoltarea 

competenței lor de a manifesta obiectivitate și rezistență la manipulare. Elevii explorează și 

reconstituie trecutul utilizând surse istorice primare și secundare, textul de autor, citind și interpretând 

hărți istorice, imagini, modele grafice și vestigii istorice pe care pot efectua analize comparative, pot 

înțelege că nu exista o singură interpretare, ci perspective multiple asupra evenimentelor și 
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personalităților istorice, își pot organiza un discurs cu puncte de vedere pe care să le susțină cu 

argumente personale, pot formula concluzii bazate pe valorile în jurul cărora se centrează istoria: 

adevărul, binele, libertatea, dreptatea, dialogul social, solidaritatea, respectul de sine și de ceilalți. 

Temele referitoare la Regimul comunist de la clasele a IX a-a XII a sunt relevante în acest sens prin 

faptul că elevii sunt puși în situația să își pună întrebări, să gândească diferite fenomene, să facă 

legături între fapte, persoane. Prin competența care pomovează proiectarea unui demers de cooperare 

pentru identificarea și realizarea unor scopuri comune se dezvoltă la elevii de clasa a XI a capacitatea 

de a recolta și analiza materialul provenit din surse, într-o manieră critică. 

În lecțiile de istorie elevii pot înțelege mesajul surselor, dar și falsificarea, distorsionarea, 

ascunderea informațiilor ca fiind exemple de proastă folosire a istoriei. 

Recomandarea din 2001 a Consiliului Europei, privind predarea istoriei în secolul 21, face 

referiri la studierea materialelor obţinute graţie tehnologiei informaţiei, dar în care profesorul joacă 

rolul central. Această precizare vine în condiţiile vehiculării unui număr mare de informaţii istorice 

false pe care elevii le primesc mai ales prin Internet şi filme. De exemplu, programele de radio şi tv, 

care exprimă versiuni deja cunoscute ale evenimentelor, cum ar fi împărţirea lumii care a avut loc la 

Yalta sau atacul de la Pearl Harbour. Dacă un elev navighează pe Internet şi dă peste un site în care 

Holocaustul este negat, el cade victimă acestei forme de falsificare a istoriei. De asemenea numeroase 

religii îşi comunică mesajele cu ajutorul Internetului, de multe ori fiind intermediarul unor idei 

extremiste care sunt subordonate religiei respectiv. Istoria contemporană este cea mai susceptibilă de 

falsificări, datorită faptului că evenimentele sunt recente iar martorii acestora încă trăiesc, ceea ce face 

dezbaterea şi mai sensibilă, mai ales dacă ne referim la supravieţuitorii unor tragedii umane ca 

Gulagul, războaiele din Iugoslavia, temniţele comuniste din România sau rolul serviciile secrete 

comuniste.Este important ca profesorii să facă faţă acestor realități, să ajute elevii să devină filtre ale 

unor astfel de idei, să selecteze diferitele surse de informaţii. 

Competențele cognitive sunt o bază de pornire în formarea competențelor sociale prin studiul 

istoriei. Elevii sunt puși în situații de învățare în care lucrează individual, dar și în echipă, dialoghează 

și interacționează, cooperând pentru a descoperi soluții și pentru a-și asuma responsabilitatea alegerii 

celei mai eficiente variante. Colaborând cu colegii, elevul își exersează deprinderile sociale și își 

dezvoltă comportamentul civic. La clasa a X a,    competența  generală nr.2, dezvoltarea 

comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale, se aplica competența specifică 2.1: 

recunoașterea și acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor și proceselor istorice, cum ar fi 

lecția Revoluția de la 1848.  Contemporani cu evenimentele social-politice în derulare, elevii pot 

deveni conștienți de importanța atitudinii civice pozitive, pot recunoaște și accepta diferențele, își pot 

exersa competențele de a fi toleranți și de a accepta diversitatea etno-culturală.  Dimensiunea civică a 
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istoriei îi ajută pe elevi să-și formeze atitudinea pozitivă față de trecut, față de valorile estetice ale 

culturii, să devină conștienți de necesitatea conservării patrimoniului național și a patrimoniului istoric 

al omenirii. Competența sensibilizarea față de valorile estetice ale culturii poate fi aplicată la o lecție 

precum Lumea în perioada interbelică sau Știința în perioada contemporană 

Predarea-învățarea istoriei ocupă locul central în educarea cetățeanului responsabil și implicat 

în viața socială. Istoria ne învață să trăim împreună. Importante sunt și competențele afective formate 

sau dezvoltate cu ajutorul istoriei. Atitudinea de toleranță duce la acceptarea diversității motivațiilor, 

intereselor și emoțiilor. Astfel prin competența de la clasa a X a,  Examinarea consecințelor directe și 

indirecte ale acțiunilor umane se poate aborda teme precum Al doilea război mondial și Holocaustul. 

Elevul învață și exersează competența de a fi purtătorul propriei identități etno-culturale, pe care o 

protejeză, o păstrează și o îmbogățeste cu propria-i experiență. În acelați timp, îsi exersează și 

asumarea toleranței etnice, religioase și culturale, acceptă diversitatea intereselor, motivațiilor, 

emoțiilor și rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor 

În ipoteza că la majoritatea profesorilor întâlnim competențele individuale necesare exercitării 

„meseriei―, profesionalismul fiecăruia se împlineste doar dacă atinge un nivel de performanță în 

activitatea sa, cu rezultate pozitive asupra formării și dezvoltării personalității elevilor. 

           Experiența școlii românești din ultimii ani demonstrează că, în cazul activității unor profesori 

care dețin competențele profesionale și relaționale, care își îndeplinesc rolul de mediator între sursele 

informației și elevi, sunt tot mai mulți elevi care nu recepționează mesajul didactic. Cauzele sunt 

numeroase. Se evidențiază incapacitățile de învățare de care suferă tot mai mulți copii. Sunt cei care nu 

pot asculta o simplă prezentare pentru că au probleme în urmărirea ordinii sunetelor în cuvânt și a 

cuvintelor în frază. Nu pot urmari o succesiune de evenimente, nu pot citi fluent un text, nu pot 

desprinde ideile principale, cititul devine obositor si plictisitor, nu se pot concentra pe sarcini de 

învățare de lungă durată. Majoritatea competențelor se formează și se exersează doar dacă elevul este 

dispus să le învețe și să le aplice. Motivația și voința, inteligențele elevilor sunt diverse. Prin strategiile 

moderne utilizate, profesorul poate oferi atractivitate lecțiilor, pot stârni interes, îi implică pe elevii, 

încât aceștia să devină actorii principali ai procesului de predare-învățare. Prin promovarea 

competenței de la clasa a IX a, formarea unei imagini pozitive despre sine și despre ceilalți, elevii 

ajung la recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre sine și celălalt, dintre persoane și dintre 

grupuri. 

Profesorul nu poate impune învațarea și regulile de comportament decât între limite foarte 

scăzute, atât cât îi permite legislația în vigoare. Altfel, riscă să fie acuzat de presiuni, constrângeri, 

forme abuzive de autoritate, abuz verbal, abuzuri de orice fel în raport cu elevii.        
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Apoi, în orice domeniu sunt multe puncte neclare şi teme în dezbatere. Distincţia dintre "trecut" 

şi "istorie", de pildă, (ultima fiind mai degrabă trecutul receptat şi interpretat de contemporani şi de 

generaţiile următoare) este necesară. Trecutul poate fi reconstituit pe baza istoriei, dar în limite. Şcoala 

este somată de realitate să recompună povestea în care îşi invită eroii pentru a fi membrii de succes ai 

societăţii: problema principală pare a fi că nu se ştie care sunt noile poveşti care ar putea fi oferite 

tinerilor pentru atingerea acestui scop.  

În şcoala contemporană sub influenţa doctrinelor pstmodernismului, elevul este concentrat 

asupra alegerii alternativelor. Proiectul de curriculum propus de pedagogi este o călătorie în care 

elevul îşi cunoaşte şi construieşte etapele învăţării împreună cu echipa şi cu mentorul ce îl însoţesc în 

aventură. Elevul construieşte în acest curriculum o poveste pe parcursul căreia va afla cum sunt 

depăşite dificultăţile, ce reprezintă înţelepciunea, profunzimea, valorile morale şi în final 

independenţa.  Elevii acumulează cunoştinţe pentru a rezolva problemele cu care se confruntă, pentru a 

lua decizii, a evalua, a aborda critic, a construi eseuri. Unor astfel de cerințe le pot răspunde 

programele unor cursuri opționale: Istoria minorităților, Educația interculturală, Istoria 

comunismului, etc. sau o aprofundare a istoriei locale. În cadrul acestora sunt propuse și modele de 

realizare a unor proiecte educaționale, care promovează cooperarea și colaborarea între elevi, le 

stimulează inițiativele și opțiunile personale. 

Afirmarea unui curent în istorie care promovează o abordare de tip inedit a istorie în 

școală(accentul cade pe modul în care se analizează, se interpretează, se utilizează principiile gândirii 

critice), permite ca predarea-învățarea istoriei să se facă, tot mai mult, dintr-o perspectivă globală și să 

valorifice moștenirea istorică europeană comună. În aceste condiții, rolul profesorului devine mult mai 

important în pregătirea elevilor pentru viață și să facă legătura între evenimentele din trecut și cele din 

prezent  

Specialiştii în pedagogia alternativă propun o formulă care să redimensioneze rolul 

profesorului, prieten, confident, consilier, ghid de informare, mentor. S-a constituit pedagogia pentru 

adulți. Aceștia, adulții, contrar unor păreri mai vechi, pot să învețe. Este adevărat, capacitatea de 

învățare se reduce progresiv cu vârsta, dar o serie de aspecte ale învățării se realizează mai bine. 
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ŞCOALA CA ORGANIZAŢIE CARE ÎNVAŢĂ 

 

Prof. Cataragă Ștefania-Issabella 

Colegiul Național „Alexandru Lahovari”,  Rm. Vâlcea 

 

  

Ne punem de multe ori întrebarea - de ce o şcoală are succes în timp ce o  alta, cu resurse 

comparabile, nu are? Răspunsul este aproape întotdeauna acelaşi: are un management bun.  Repere 

teoretice Toate tipurile de organizaţii şi instituţii şcolare (de stat şi private, bazate pe principii 

educaţionale diferite, cum ar fi şcolile clasice şi cele incluse în categoria ―şcoală nouă‖, de grade 

preuniversitare diferite: grădiniţe, şcoli primare şi secundare, universităţi) au mai multe puncte comune 

decât diferenţe, deci teoriile psihosociale despre ele pot fi reunite într-o teorie mai generală, care 

permite analiza unei organizaţii. Pentru a supravieţui şi a se dezvolta, rata de creştere a învăţării din 

interiorul unei organizaţii trebuie să fie cel puţin egală, dacă nu mai mare decât rata schimbării din 

mediul extern organizaţiei ( Stoll şi Fink, 1996).Deoarece lumea din jur se schimbă foarte rapid, 

organizaţiile, respectiv şcolile, trebuie să se îmbunătăţească continuu şi să înveţe să-şi identifice cu 

precizie rolul în contextul social, economic şi cultural în care funcţionează (Elmore, 2000).   

Caracteristicile organizaţiei care învaţă, conform gândirii fondatorului conceptului – Peter 

Senge – în lucrarea „The Fifth Discipline‖ sunt următoarele:  

 oamenii îşi dezvoltă în mod continuu capacitatea de a obţine rezultatele pe care le 

doresc cu adevărat;  

 sunt dezvoltate şi cultivate noi modele de gândire, în care aspiraţiile comune sunt 

adoptate în mod liber şi în care oamenii învaţă permanent să facă totul împreună;  

http://www.ise.ro/
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 furnizează continuu oportunităţi de învăţare pentru toţi componenţii ei; 

 asigură îmbinarea performanţei individuale cu performanţa organizaţională; 

 sprijină cercetarea, dialogul, punerea de întrebări şi îi face pe oameni să fie mai deschişi 

şi să îşi asume riscuri;  

 consideră tensiunea creatoare ca o sursă de energie şi de reînnoire;  

O organizație care învață are următoarele dimensiuni:   

 gândirea sistemică – fiecare dintre membrii organizaţiei îşi cunoaşte sarcinile proprii şi 

înţelege modul în care acestea interacţionează cu sarcinile celorlalţi;   

 existenţa unei viziuni comune;  

 învăţarea în echipă.  

În ceea ce priveşte calitatea în cadrul modelului ―organizaţiei care învaţă‖, se constată că acest 

concept se modifică odată cu evoluţia în plan social şi depinde de dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

practicilor, a proceselor, a rezultatelor educaţiei. Asigurarea calităţii se realizează prin procese de 

învăţare organizaţională care au ca indicatori de bază: managementul strategic, planificarea bine 

fundamentată a dezvoltării, dezvoltarea personalului, conştientizarea nevoilor de dezvoltare a 

comunităţii, monitorizarea şi evaluarea proceselor, analiza de impact etc. 

 

 

 

EXPERIENȚE ÎN ACTUL EDUCAȚIEI 

 

Prof. Ciortea Anca-Teodora 

Școala Gimnazială Nr.5, Rm. Valcea 

 

 

Sănătatea mediului înconjurător este o temă importantă a realității moderne. 

Programa școlară sugerează o serie de experimente simple care pot fi realizare în vederea înțelegerii de 

către copii a fenomenelor biologice, fizice sau chimice, a plantelor sau a organelor de simț, menite să 

asigure dezvoltarea la elevi a unor deprinderi de bază, cu ajutorul învățării de tip investigativ, atât de 

specific științelor. 

     Manualele digitale le oferă posibilitatea de a accesa site-uri de specialitate în care pot căuta 

informații despre ecologie în general sau diferite aspecte ale acesteia, de a viziona filme educative 

realizate de instituții publice în care se intenționează educarea tinerilor pentru o conduită ecologică 
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corespunzătoare sau pot găsi link-uri ale unor organizații de voluntariat care militează pentru sănătatea 

mediului înconjurător. Elevii sunt astfel încurajați să se implice în acțiuni de voluntariat prin care să 

facă curățenie în zone din orașe precum parcurile publice, pe malurile răurilor, în spațiile de joacă 

pentru copii sau în pădurile din împrejurimi. Materialele colectate sunt duse apoi la centre specializate 

de reciclare, elevii avâmd satisfacția realizării uni act ecologic performant. 

Specialiştii în teoria şi practica educaţională definesc metoda de predare ca fiind „modalităţi de 

acţiune cu ajutorul cărora elevii, sub îndrumarea profesorului îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează 

priceperi, deprinderi, îşi dezvoltă aptitudini şi iau atitutdini„. Realizarea acestor acţiuni este asigurată 

de baza teoretică structurată a metodelor şi mijloacelor de învăţare, de strategii privind organizarea 

procesului predării-învăţării materializate în comunicarea dintre profesor şi elev. Procesul de învăţare 

este susţinut de materiale didactice variate, mijloacele audio-vizuale, aplicaţii de teren, utilizate în 

practica educaţiei ecologice. 

Didactica modernã s-a orientat în favoarea dezvoltãrii unei metodologii centrate pe elev. O 

metodologie care cautã sã înlocuiascã nefirescul metodologiilor nivelatoare, uniformizatoare şi în locul 

acestora sã promoveze metode pe mãsura fiecãrui individ, dupã trebuinţele proprii şi ritmul de învãţare 

propriu. Este o metodologie diferenţiatoare, de individualizare sau personalizare a pocesului de 

instruire, dar egalã prin şanse, cu a celorlalţi. 

Cariera profesională solicită noi competenţe, printre care achiziţionarea independentă a 

cunoştinţelor şi aplicarea acestora, rezolvarea de probleme, însuşirea şi utilizarea deprinderilor 

colaborative, de cooperare şi profesionale multidimensionale, precum şi a abilităţilor de învăţare 

continuă. 

Solicitarea de asigurare a unor experienţe de învăţare relevantă este un imperativ al teoriilor 

psihologice şi pedagogice contemporane referitoare la procesul educaţional. Învăţarea cu sens sau 

învăţarea relevantă presupune recunoaşterea faptului că elevii vin în clasă cu un set de experienţe de 

învăţare şi cunoştinţe care pot fi legate de noul conţinut pe care trebuie să îl parcurgă şi că aceştia sunt 

capabili să se implice într-un efort de realizare a conexiunilor între achiziţiile mai vechi şi noul 

conţinut. 

Prezentarea propriu-zisă trebuie să se îmbine strâns cu explicaţiile date de profesor, pentru ca 

elevii să înţleagă esenţialul şi prezentarea să contribuie la atingerea obiectivelor operaţionale propuse 

de profesor. Pentru a utiliza calculatorul în evaluare/ autoevaluare sunt necesare programe speciale 

care în general iau forma testelor docimologice. 

Calculatorul este un instrument complex care poate fi folosit ca un mijloc de învăţământ foarte 

eficient, dar numai în măsura în care sunt respectate cerinţele psihopedagogice, metodice care se 

aplică şi celorlalte mijloace didactice. 
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ÎNVĂȚAREA COLABORATIVĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI ETWINNING 

MATH TRAVELLERS 

Prof. Cojocari Ludmila 

IP Liceul Teoretic „Gaudeamus”, mun. Chișinău 

 

 

Proiectele eTwinning oferă un cadru pentru învățarea bazată pe proiecte, care presupune colaborare 

între elevi. 

Acest aspect a fost vizibil în cadrul proiectului eTwinning - MATH TRAVELERS, prin realizarea 

cărților electronice, prezentări, chestionare, schimb de experiență la realizarea diferitor produse, 

rezultatul unor discuții în forum, și al reuniunilor online. 

Scopul proiectului: călătorind prin matematică elevii au descoperit frumusețea matematicii în grafică, 

picturi, obiecte din viața reală. Elevii au creat opera de artă în mod creativ, folosind proprietățile 

matematice în special cele geometrice cu ajutorul softului GeoGebra, Scratch și pe hârtie.  

Au fost prevăzute următoarele obiective: 

 dezvoltarea competențelor în matematică, științe și tehnologie; 

 stimularea gândirii critice; 

 dezvoltarea imaginației și creativității elevilor; 

 dezvoltarea abilităților de colaborare și lucrul în grup; 

 dezvoltarea abilităților de comunicare; 

 dezvoltarea abilităților digitale. 

În continuare voi prezenta, unele activități realizate în colaborare. 

În perioada 9-24 octombrie 2021, toți partenerii de proiecte am participat                                                        

la Săptămâna Codului European prin crearea diferitor forme în coordonate,                                                    

pe hârtie sau cu GeoGebra. Elevii, plasând punctele date în sistemul                                                              

cartezian de coordonate au obținut diverse forme: cap de lup, iepure… 
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Una din virtuțile geometriei, este că este extrem de visual. Astfel, cu o serie de proprietăți interesante 

au fost create spirale & triunghiuri, spirale & pătrate, spirala lui Theodorus, spirala lui Fibonacci. 

Spiralele sunt unul dintre fenomenele naturii (și ale matematicii) mai 

surprinzătoare și estetice. 

Elevii au construit spirala din triunghi echilateral, o curbă cu 

proprietăți remarcabile, mediana care coincide cu înălțimea și 

bisectoarea va fi latură pentru următorul triunghi echilateral. S-a 

repetat din nou același proces, până la obținerea spiralei.  

Toate produsele elaborate de elevi, au 

fost plasate în cartea electronică 

GeoGebra Book. 

Link: https://www.geogebra.org/m/xw2cs3uc#chapter/717701 

 

 

 

De la spirala din triunghi echilateral au fost realizate sprale din pătrate. 

Spirala din pătrate este o curbă cu proprietăți deosebite, formată din pătrate cu dimensiuni mai mici 

decât precedentele pătrate. 

Cel mai interesant moment a fost, crearea acelor spirale animate. 

Link: (realizat de Vlad) https://www.geogebra.org/m/xw2cs3uc#chapter/717701 

Toate produsele realizate de elevi au fost plasate în GeoGebra Book, link: 

https://www.geogebra.org/m/yufsr4st#chapter/717705 

La data de 23 noiembrie, am celebrat Ziua lui Fibonacci, astfel elevii familiarându-se cu datele 

bibliografice despre acest mathematician italian Leonardo din Pisa, cunoscut astăzi de Fibonacci, cel 

mai marcant în Evul Mediu. Astfel, a fost identificat Șirul lui Fibonacci, care este asociat cu raportul 

de aur sau triunghiul de aur. Șirul lui Fibonacci este constituit din numerele 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 

34, 55... Fiecare număr reprezintă suma celorlalte două anterioare (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 

etc.). 

Acest șir a pornit de la o întrebare aparent simplă pe 

care și-a pus-o Fibonacci în cartea sa "Liber acaci": 

dacă ar există o pereche de iepuri nou-născuți (mascul 

și femelă) și aceștia ar fi capabili să dea naștere unei 

https://www.geogebra.org/m/xw2cs3uc#chapter/717701
https://www.geogebra.org/m/xw2cs3uc#chapter/717701
https://www.geogebra.org/m/yufsr4st#chapter/717705
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alte perechi de iepuri în a doua lună a vieții lor, câte perechi de iepuri vor există după un an?   

Șirul lui Fibonacci poate fi reprezentat și geometric într-o multitudine de feluri.  Elevii au reprezentat 

geometric Șirul lui Fibonacci, realizând diverse compoziții. 

Pornind de la două mici pătrate alăturate, cu laturile egale cu unitatea 1,se poate desena deasupra lor 

un altul cu latura 2 =(1+1). În continuare s-a alipit un alt pătrat cu latura 3, iar dedesubt unul cu latura 

5, ş.a.m.d. S-a obţinut astfel o dispunere a numerelor Fibonacci într-un set de pătrate şi dreptunghiuri, 

acestea din urmă având ca lungime alaturilor două numere Fibonacci consecutive. 

A fost desenat un arc de cerc din pătratul cel mai mic, apoi continuat prin celălalt mai mare, prin 

următorul și tot așa, până s-a obținut o spirală. 

Frumusețea extraordinară a șirului lui Fibonacii este că e regăsit peste tot în lumea naturală, de la 

petalele unei flori și frunzele plantelor, până la moleculele ADN și chiar uraganele! Astfel, au fost 

prezentate exemple de regăsire a Șirului lui Fibonacci în lumea reală: 

 Raportul de aur în opere de artă. Link: https://wke.lt/w/s/FdxIEb 

 Raportul de aur în arte. Link: https://wke.lt/w/s/ugSyze 

 Raportul de aur în natură. Link: https://wke.lt/w/s/r2HGFn 

Secvenţa Fibonacci apare în structurile biologice, cum ar fi dispunerea ramurilor copacilor, aşezarea 

frunzelor în jurul tulpinii plantelor, spiralele cochiliilor, aranjamentulunui con de brad, desfăşurarea 

ramurilor unei ferigi, aspectul unui ananas, etc.  

S-a avansat ideea că toate acestea pot fi în parte înţelese ca expresie a unor constrângeri algebrice 

specifice sistemelor libere. S-a determinat, că aranjamentele florale asemănătoare florii soarelui au 55 

de spirale într-o direcţie şi 89 în cealaltă (55 şi 89 sunt numere adiacente din şirul Fibonacci), lucru 

valabil pentru inflorescenţele din stratul 

exterior şi care sunt cele mai vizibile. De 

asemenea, numărul de petale al multor flori 

face parte din secvenţă.  

De exemplu crinii şi irişii au 3 petale, pintenul 

cocoşului are 5, nemţişorii au 8 petale, gălbenelele au 13, ochiul boului poate avea 21, în timp ce 

margaretele pot avea 34, 55 sau chiar 89 de petale. Dacă se priveşte o plantă de sus în jos se observă că 

https://wke.lt/w/s/FdxIEb
https://wke.lt/w/s/ugSyze
https://wke.lt/w/s/r2HGFn
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frunzele sale sunt astfel dispuse încât cele de deasupra nu le obturează pe cele de dedesubt. În acest fel 

fiecare frunză primeşte suficientă lumină solară şi permite apei de ploaie să alunece către tulpină şi să 

fie dirijată spre rădăcină – o altă armonie a naturii înconcordanţă cu secvenţa lui Fibonacci. 

Elevii au identificat că există o legatură între creșterea naturală a 

plantelor și Numărul de Aur: proporția tainică a acestui număr, 

reprezentată fie în triunghiul de aur (isoscel) al lui Pitagora, în Spirala 

de Aur care, prin șirul lui Fibonacci, se demonstrează păstrând 

proportia de 1,618… 

Bisectoarele unui triunghi isoscel de aur generează la rândul lor, 

proporția de aur        , iar arcele de cerc trasate din punctele 

unde ele intersectează laturile „triunghiurilor de aur‖ ce se formează succesiv generează spirala 

Fibonacci. 

Astfel au fost create diverse compoziții din aceste „triunghiuri de aur‖ 

Aplicând Teorema lui Pitagora au fost construite spirale asemănătoare unui                                                                           

melc, cu o serie de proprietăți interesante. Această spirală este numită spirala 

radicalilor sau spirala lui Theodorus.  

Pentru a construi o spirală, s-a construit un unghi drept cu laturile A și B de 

lungime egală, care devine valoarea "1". Apoi, un alt triunghi drept folosind 

partea C a primului triunghi - ipotenuză - ca parte A a noului triunghi. 

Păstrând latura B aceeași lungime la valoarea aleasă de 1.  S-a repetat din 

nou același proces, utilizând ipotenuza celui de-al doilea triunghi ca primă 

parte a noului triunghi. A fost nevoie de 16 triunghiuri pentru a ajunge până 

la punctul în care spirala ar începe să se suprapună punctului de plecare. 

Spirala Theodorus realizată cu Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/619206625 

Elevii s-au familiarizat cu fundamentele geometriei, au făcut calcule pe baza unei valori de 1. Cel mai 

distractiv a fost asemănarea spiralei cu o coajă de melc, care a  oferit o oportunitate de a discuta despre 

felul în care relațiile matematice apar în lumea reală, și faptul că spirala demonstrează o serie de relații 

intrigante. 

O altă activitate, destul de motivantă a fost studiul fractalilor. S-a 

dedus ce este un fractal? Este un corp cu o forma neregulata, ce poate 

fi fragmentat, fragmentele sale asemanandu-se cu intregul. 

https://scratch.mit.edu/projects/619206625
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Denumirea de fractal apartine matematicianului de origine franceza Benoit Mandelbrot (nascut in 

1924), inventatorul celebrului „mar matematic‖, care-i poarta numele, construit cu ajutorul 

computerului.  

In matematica, fractalul este un obiect a carui geometrie (dimensiuni) este data de fractii. A fost 

realizat Triunghiul lui Sierpinski – ce s-a obtinut pornind de la un triunghi si decupand recursiv 

triunghiul (central) format de mijloacele fiecarei laturi. 

S-a creat Triunghiul lui Sierpinski 3D, link: https://www.geogebra.org/m/kauduhnb. 

S-a realizat și Fulgul de zapada al lui Koch – ce s-a obtinut pornind de 

la un triunghi echilateral, se inlocuieste treimea din mijloc de pe fiecare 

latură cu doua segmente astfel încât să se formeze un nou triunghi 

echilateral exterior. Apoi se executa aceiasi pasi pe fiecare segment de 

linie a formei rezultate, la infinit. La fiecare iteratie, perimetrul aceste 

figuri creste cu patru treimi. Fulgul Koch este rezultatul unui numar 

infinit de executii ale acestor pasi, si are lungime infinită, in timp ce aria 

sa rămâne finită. De aceea Fulgul Koch si constructiile similare sunt numite uneori ―curbe monstru―. 

In natură, sunt considerati fractali munții presărați cu stânci colturoase, corola unui arbore sau 

rădăcinile acestuia răsâandite în sol în toate directiile, norii al căror contur se modifică permanent, 

rețeaua hidrografică, valurile marii, reteaua de vase sanguine, un fulg de zapadă; chiar si Universul sau 

părți ale sale, având o structură neregulată, pot fi considerate fractali. Caracteristicile fractalilor vin în 

contrast cu ordinea din geometria euclidiană si cu perfecțiunea cristalelor din lumea fizica. 

Arborii si ferigile sunt fractali naturali care pot fi modelati usor pe calculator folosind un algoritm 

recursiv. Natura recursiva este evidenta în aceste exemple — o ramura a unui arbore sau o frunza a 

unei ferigi este o copie în miniatura a întregului: nu identice, dar similare. O alta plantă la care se poate 

observa usor auto-similitudinea este conopida (sau broccoli). 

O altă activitate interesantă – Funcții în viața reală. Modelare 

cu funcții. Obiectivele acestei activități: de a determina rolul 

funcțiilor, graficelor funcțiilor în viața reală, selectarea și 

clasificarea imaginilor în corelare cu aplicațiile utilizate ale 

funcțiilor.  

Simbolul Genevei este „Jetul de apă‖ - un havuz de 140m 

înălțime. Apa este aruncată în cerul albastru, apoi revine. S-a 

https://www.geogebra.org/m/kauduhnb
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modelat curba formată de jetul de apă cu parabola reprezentată în desen. S-a determinat funcția de 

gradul II, asociată acestei parabole. 

S-a schițat parabola într-un sistem de coordonate, care modelează forma podului de la Mungsten, care 

este cel mai înalt pod de cale ferată din Germania. 

Link GeoGebra Book: https://www.geogebra.org/m/uhbbfstc 

Știința și tehnologia fac parte din viața noastră, iar a le folosi într-un mod care să aducă valoare e 

important. A fost înregistrată activitatea STEAM „Arta & Viața‖ în cadrul Campaniei STEM 

Discovery 2022. Fiecare școală-participant a realizat diverse activități STEM, apoi în cadrul 

evenimentului au fost disseminate colegilor-parteneri.  

Noi, echipa de la Liceul Gaudeamus am realizat „Experimentul lui Eratostene‖ și „Arborele lui 

Pitagora‖. 

Pe data de 20 martie, cu ocazia echinocțiului de primăvară am organizat un atelier de astronomie 

practică. Tema atelierului a fost de momentul astronomic al acestei perioade-echinocțiul de primăvară, 

prilej cu care elevii au reconstituit faimosul experiment prin care astronomul grec Eratostene din 

Cyrene a calculate pentru prima data dimensiunea Pământului în urmă cu mai bine de 2000 ani.  

Eratostene a fost un mathematician, geograf, poet și astronom antic grec  cunoscut pentru o serie de 

descoperiir și invenții, incluzând sistemul de latitudine și longitudine, calcularea circumferinței și 

înclinarea axei Pământului, distanța Pământului față de Soare, elaborarea calendarului cu an bisect. 

Primul pas din desfășurarea experimentului a constat în 

determinarea orei exacte a amiezii utilizând programul 

Stellarium. La ora corespunzătoare, s-a plasat un băț în poziție 

vertical cu lungimea de un metro în curtea școlii și s-a măsurat 

umbra sa de cel puțin 5 ori. S-a urmărit calcularea valorii 

unghiului făcut de razele solare cu bățul, care este o măsură a 

poziției pe glob a locului de desfășurarea a experimentului.  

Acel unghi reprezintă unghiul de la centru Pământului care subîntinde arcul de cerc delimitat de 

punctul de observație(curtea școlii) și ecuator. S-a calculate circumferința Pământului uitlizând 

proporționalitatea dintre unghiul la centru al cercului și lungimea arcului de cerc pe care acesta îl 

subîntinde.  

https://www.geogebra.org/m/uhbbfstc
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Link: 

https://www.canva.com/design/DAFAKXSIeaE/l7vV_DgBw7IW8wu5xGJfcg/view?utm_content=DA

FAKXSIeaE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

Ingredientele necesare pentru motivarea copiilor au fost buna dispoziție, lucrul în echipă și vremea 

bună, combinate cu astronomia, matematica, fizica și multă istorie și geografie.  

Următoare activitate STEAM a fost „Arborele lui Pitagora‖. Arborele lui Pitagora este un fractal care 

își ia numele de la matematicianul grec Pitagora, care a descoperit celebra teoremă, deoarece 

procedura iterative implică o infinitate de triunghiuri unghiulare cu pătrate cconstruite pe catete și 

ipotenuză. Construcția arborelui pitagoric a început cu un pătrat. Pe o parte e construit un triunghi 

dreptunghiular pe picioarele căruia sunt construite alte două pătrate. Operația se repetă pe cele două 

pătrate, construind triunghiuri unghiulare similare cu primul. Astfel procedăm la nesfârșit. Arborele lui 

Pitagora, a fost creat și cu programul Scratch. 

Link: https://view.genial.ly/6251fdcd21aeac001774db4c/presentation-the-tree-of-pythagoras 

Ca rezultat, elevii au fost implicați în situații de învățare autentice semnificative: proiectarea, 

realizarea, testarea, reflectarea și documentarea. Astfel 

 s-a dezvoltat gândirea critică și autocritică; 

 s-a încurajat inovația; 

 s-a dezvoltat capacitatea de a colabora și comunica efficient cu ceilalți colegi; 

 s-a produs înțelegerea prin experimentare; 

 cred că, a sporit la elevi motivația pentru învățare. 

Pot afirma cu certitudine, scopul și obiectivele proiectului au fost realizate, au fost formate acele 

abilități necesare pentru dezvoltarea personală a elevilor. 

 

 

 

  FORMAREA  ȘI  DEZVOLTAREA APTITUDINII MATEMATICE  

 

Prof. Diaconescu-Armășescu Claudia 

Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab” Rm. Vâlcea 

    

 

Dat fiind rolul pe care îl au aptitudinile în activitatea omului, necesităţile practice au generat 

încă din cele mai vechi timpuri un viu interes faţă de problema acestor particularităţi ale personalităţii. 

Aptitudinea este o formaţiune psihologică complexă la nivelul personalităţii, care, bazată pe un anumit 

https://www.canva.com/design/DAFAKXSIeaE/l7vV_DgBw7IW8wu5xGJfcg/view?utm_content=DAFAKXSIeaE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFAKXSIeaE/l7vV_DgBw7IW8wu5xGJfcg/view?utm_content=DAFAKXSIeaE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://view.genial.ly/6251fdcd21aeac001774db4c/presentation-the-tree-of-pythagoras


131 

 

nivel de organizare şi funcţionalitate al proceselor şi funcţiilor psihice – modelate sub forma unui 

sistem de acţiuni şi operaţii interiorizate constituit genetic conform modelului extern al unui anumit 

gen de activitate – şi pe o dinamică specifică a elementelor sale componente, ca urmare a interacţiunii 

continue cu sistemul de solicitări al activităţii, facilitează un comportament eficient al individului în 

cadrul acestei activităţi. 

Ca orice ştiinţă, matematica a fost creată de om. Prin urmare, apariţia matematicii, chiar şi în 

formele sale iniţiale, a fost condiţionată de existenţa capacităţii omului de a desprinde din realitatea 

obiectivă anumite relaţii cantitative şi de a opera cu ele. Aptitudinea matematică reprezintă o 

componentă specifică a personalităţii, o substructură a acesteia, relativ independentă, formată din 

componente cognitive, afectiv-motivaţionale şi volitive, elaborată în ontogeneză prin adaptări 

succesive ale copilului şi tânărului la modelele matematicii externe, oferite de societate şi, care, pe 

măsura constituirii, facilitează obţinerea de performanţe şcolare, eventual şi profesionale, superioare 

mediei elevilor de aceeaşi vârstă sau persoanelor cu o pregătire şcolară similară. 

Referindu-ne la învăţarea matematicii în şcoală, constatăm că există elevi care, încă din 

primele etape ale învăţării aritmeticii,dau dovadă de multă uşurinţă şi rapiditate în privinţa înţelegerii 

şi operării cu numere şi relaţii cantitative, în timp ce alţii se descurcă mult mai greu. Dar aceasta nu 

înseamnă că cei din a doua categorie nu ar dispune de un minim de aptitudini pentru înţelegerea 

cunoştinţelor matematice cuprinse în programele şcolii primare sau chiar ale liceului şi nici că 

problema aptitudinilor matematice ar fi aici lipsită de conţinut specific. Metodele şi măiestria 

pedagogică joacă un rol hotărâtor în reuşita matematică a elevilor, însă aceasta nu explică totul. La 

acelaşi profesor şi în aceleaşi condiţii de şcolarizare, unii elevi obţin performanţe deosebite, adesea 

mult superioare mediei clasei din care fac parte, în timp ce alţii abia reuşesc să facă faţă unor cerinţe 

minime, deşi efortul depus poate fi la fel de substanţial. 

Desigur, relaţiile dintre cele două grupe de elevi, mai exact dintre factorii care determină 

diferenţierea lor, sunt mult mai complexe. Simplificarea făcută nu are alt scop decât de a scoate în 

evidenţă importanţa care trebuie acordată problemei aptitudinilor matematice şi muncii diferenţiate cu 

elevii. 

Aptitudinea matematică nu poate exista fără matematică, deci această creaţie umană pe plan 

social istoric are caracter primordial. Omul poate fi înzestrat într-o măsură mai mică sau mai mare cu 

premisele fiziologice şi psihologice ale aptitudinii matematice, dar însăşi aptitudinea se structurează pe 

baza acestor premise numai în urma contactului activ cu matematica, în urma activităţii în domeniul 

matematicii. Matematica, în continuă dezvoltare, determină structurarea tot mai eficientă a aptitudinii 

matematice. „Omul nu se naşte cu aptitudini matematice. Ereditar sunt determinate doar potenţialităţile 

unor procese cognitive, a unor particularităţi ale proceselor de gândire. În contactul activ cu lumea 
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obiectelor şi fenomenelor naturale, cu societatea, cu tehnica şi cultura, din aceste potenţialităţi se 

realizează treptat aceste funcţii psihice, cum ar fi, de exemplu, cea de analiză şi sinteză, de 

abstractizare şi generalizare, de raportat la variabil, capacitatea tranzitivităţii, capacitatea de a realiza 

grupări, serieri, etc., prin acestea se creează condiţiile subiective ale receptivităţii faţă de matematică.‖ 

A stabili ce pondere anume au în structura aptitudinilor matematice cele două grupe de factori 

este, desigur, aproape imposibil. Termenii puşi în relaţie nu au conţinuturi clar distincte, iar 

interacţiunea lor îmbracă forme individuale de manifestare. Foarte probabil, rolul factorilor ereditari 

este maxim, în cazul matematicienilor de geniu şi minim sau mediu în cazul oamenilor obişnuiţi. 

Eficienţa procesului de structurare a aptitudinii matematice depinde de mai mulţi factori. În primul 

rând depinde de gradul de dezvoltare a funcţiilor mentale necesare pentru constituirea aptitudinii 

matematice (analiză – sinteză, generalizare, abstractizare, capacitatea de concentrare, etc.). Bineînţeles, 

la rândul lor, şi aceste funcţii mentale depind de potenţialităţile ereditare şi de condiţiile în care aceste 

potenţialităţi se realizează. În al doilea rând, eficienţa procesului de structurare depinde de felul 

contactului cu matematica, de măsura în care acest contact are un caracter activ sau pasiv, de metodele 

învăţământului matematic etc. Structurarea aptitudinii matematice depinde şi de factorii motivaţionali 

ca interesul, aspiraţiile, perseverenţa subiectului, precum şi de satisfacţiile pe care acesta le găseşte în 

preocupările matematice. 

Un rol deosebit poate să aibă, în formarea aptitudinilor matematice, personalitatea profesorului 

de matematică care, prin măiestria sa pedagogică, poate să contribuie, nu numai nemijlocit, la 

formarea calităţilor intelectuale necesare în activitatea matematică a elevilor, ci şi mijlocit, prin crearea 

interesului, prin încurajare, adică prin intermediul factorilor motivaţionali. 

Alt rol important în dezvoltarea aptitudinii matematice îl are factorul interpersonal, adică 

relaţiile dintre elev şi profesor, precum şi factorul emoţional. Activitatea în domeniul matematicii 

solicită o încordare mentală destul de serioasă şi stările de anxietate, emoţiile puternice, create în 

relaţiile interpersonale neadecvate dintre elev şi profesor, nu pot decât să inhibe structurarea eficientă a 

aptitudinii matematice. 

În concluzie, aptitudinile matematice, asemănător cu celelalte aptitudini, reprezintă o structură 

care se realizează pe baza potenţialităţii, dar numai în cursul şi în urma activităţii, deci, ele trebuie 

privite ca rezultate ale dezvoltării, ale interacţiunii dintre individ şi condiţiile sale de mediu socio – 

economic, ştiinţific, tehnic şi cultural. Caracterul lor, mai mult sau mai puţin creator, depinde de felul 

în care se realizează modelarea potenţialităţilor ereditare de către factorii ambientali, de conţinutul şi 

caracteristicile activităţilor desfăşurate de copil – a celei de învăţare a matematicii, în primul rând. La 

baza înţelegerii procesului de formare şi dezvoltare a aptitudinilor matematice se află ideea că între 

conţinutul învăţării şi capacităţile intelectuale ale copilului există strânse raporturi de determinare, de 
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condiţionare reciprocă. Acumularea de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi duce la dezvoltarea şi 

transformarea calitativă a schemelor de cunoaştere şi acţiune matematică, iar acestea, la rândul lor, 

reglează cantitatea şi calitatea achiziţiilor şcolare. Efectul învăţării devine maxim când între cei doi 

termeni ai relaţiei se stabileşte un echilibru optim, ceea ce se poate realiza prin modul de organizare a 

activităţii şi prin folosirea celor mai adecvate căi şi mijloace de instruire şi educare. 

Dintre metodele moderne, mai frecvent şi insistent indicate pentru cultivarea aptitudinilor 

matematice la elevi, menţionăm: trecerea treptată de la acţiuni concrete (cu obiecte materiale sau 

materializate) la operaţii abstracte, de la date şi condiţii evidente la cerinţe şi relaţii implicate, ascunse, 

de la necunoscute simple la nedeterminări ample, complexe; folosirea de metode şi procedee euristice; 

învăţarea prin cercetare-problematizare; formularea de probleme, unele cu date şi relaţii cunoscute, 

altele cu caracter propriu. 

O preocupare de larg interes, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, o constituie cunoaşterea 

aptitudinilor matematice în activitatea de învăţare şcolară. Dintre metodele mai des folosite în acest 

scop menţionăm următoarele: analiza notelor şcolare, testele de aptitudini şi cunoştinţe (aplicate 

colectiv), observarea şi fişele de observaţie şi probele formative (aplicate individual). 
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PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT CA INTERACŢIUNE ÎNTRE PREDARE-

ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

 
Prof. Diaconu Iulia 

Școala Gimnazială TAKE IONESCU Râmnicu Vâlcea 

 

      

   Dacă procesul de învăţământ este cadrul în care elevul îşi îmbogăţeşte,  consolidează,  

corectează şi transformă experienţa cognitivă, îşi perfecţionează formarea, atunci acesta, prin 

specificul curriculumului proiectat şi realizat, nu face decât să activizeze cognitiv-afectivmotivaţional-

atitudinal elevii, prin intermediul rolului conducător al profesorului. 

  În acest sens, relaţia între acţiunile profesorului (de predare), acţiunile elevilor (de învăţare) 

este mereu orientată către realizarea scopurilor, obiectivelor curriculare la un nivel calitativ cât mai 

înalt. Dar evoluţia acţiunilor şi a relaţiilor nu capătă sens, dacă nu are loc şi verificarea, aprecierea 

rezultatelor (evaluarea), pentru a se produce apoi proiectarea, realizarea, corectarea, ameliorarea, 

schimbarea modului de acţiune (reglarea, autoreglarea). 

       Predarea, învăţarea, evaluarea sunt funcţiile, laturile esenţiale ale procesului de învăţământ, dar 

didactica modernă insistă mai ales pe perfecţionarea relaţiilor complexe între ele, având în vedere 

caracteristicile noi ale acestuia, cerinţele noului curriculum, necesitatea abordării sale sistemice.  

        Astfel asistăm la noi abordări ale predării şi ale evaluării . 

        Însă relaţia predare-învăţare-evaluare arată şi trecerea de la concepţia clasică asupra rolului 

dominant al predării (al profesorului), la echilibrul apoi predare-învâţare, la situaţia de astăzi, specifică 

abordării curriculare. Astfel cele trei acţiuni sunt privite în sistem, sunt complementare, surprind 

întreaga activitate pedagogică cognitivă şi formativă, arată relaţia obiective-conţinuturimetodologie-

rezultate-reglare. 

        În felul acesta şi proiectarea activităţii devine logică, unitară, perfectibilă• În procesul de 

învăţământ, cunoaşterea se realizează pe fondul interacţiunilor multiple şi neunivoce între predare şi 

învăţare, dintre activitatea profesorului şi cea a elevului. 

Conţinutul lucrat şi asigurat prin predare, ca să devină ulterior, prin învăţare, o achiziţie personală a 

elevului. 

Din perspectiva relaţiei predare-învăţare, orice cunoştinţă include două funcţii: 

- de reflectare, pentru cunoaşterea realităţii înconjurătoare (imagini, noţiuni, idei, fapte, modele etc); 
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- de operare, când cunoştinţelor devin instrumente în asimilarea altora, prin acţiunile proprii ale 

elevilor, stimulate şi determinate prin actul predări, iar nu prin simpla transmitere, întipărire, 

înmagazinare pasivă a lor. 

      Relaţia predare-învăţare se prezintă în mod diferenţiat de la un stadiu la altul al dezvohirfi, al 

cunoaşterii: de la stadiul unei dependenţe aproape totale a învăţării de predare, prin creşterea 

independenţei învăţării faţă de predare, până la învăţarea autonomă (autoinstruirea). 

• În procesualitatea sa, învăţământul reprezintă o alternanţă continuă de activităţi de predare şi 

învăţare, care alcătuiesc o unitate organică. 

       Analizând procesul de predare-învăţare, se caută răspunsuri la câteva întrebări de bază: 

Cum se organizează secvenţele de învăţare? Ce anume să înveţe elevul? De ce învaţă el? Cum învaţă, 

cât anume învaţă? ş.a. 

Astfel aflăm probleme legate de predare: ce urmărim prin predare, ce conţinut folosim, cum se 

organizează, cum este dirijată învăţarea, ce condiţii optime să creăm, ce strategii să folosim, cum să 

aibă loc reglarea activităţilor. 

• Dialectica celor trei concepte - predare, învăţare şi evaluare - , este mai necesară, iar psihopedagogia 

modernă conturează ca perspective de abordare: 

- predarea implică producerea unor rezultate în conduita elevilor, prin învăţarea unor conţinuturi; 

- rezultatele apărute după predare sunt legate de modul de organizare şi de producere efectivă a 

învăţării; 

- predarea implică învăţare când aspectul intenţional este regăsit într-un rezultat cu valoare de succes; 

- învăţarea este logic implicată în predare pentru că multe din obiectivele educaţionale se realizează 

prin diferite metode de predare; 

- predarea şi învăţarea se manifestă ca procese coevalutive, dacă sunt privite ca subsisteme, ca acţiuni 

ale principalilor agenţi (profesor-elevi); 

- predarea capătă o structură funcţională şi eficientă în activitatea didactică, dacă motivează elevii 

pentru a cunoaşte, a învăţa; 

- predarea implică o structură mentală şi interacţională, ordonată, bazată pe logica conţinutului, pe 

modurile de conştientizare; 

- predarea este un proces secvenţial şi reversibil, după nivelurile de înţelegere ale elevilor, modul de 

operaţionalizare al obiectivelor şi conţinuturilor, acţiunea feedback-ului;  

- predarea este un proces prescriptiv şi normativ pentru a indica norme, reguli de transmitere şi de 

învăţare, la nivel informaţional, metodologic şi acţional; 

- indicând ce trebuie învăţat, explicând modulul în care trebuie învăţat, ş.a., predarea menţine o balanţă 

între activităţile specifice care intră în sfera învăţării şi condiţiile necesare învăţării eficiente; 
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- relaţia predare-învăţare poate fi exprimată în termenii principiului „cutiei negre" şi al dublului feed-

back, în care: predare = imput, învăţarea = output şi apoi învăţarea = input şi rezultatele învăţării = 

output. 

 

 

ÎNVĂȚAREA ONLINE – EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

Prof. înv. primar Răducioiu Emilia  

CNI Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

Prof. înv. primar Dincă Elena Marilena 

CNI Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 

              Această nouă abordare a educației, cea online, trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării 

autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 

învățarea în totalitate în mediul online.  Pe parcursul orelor am folosit diferite resurse în format digital 

care au fost de folos elevilor. Cu ajutorul lor am realizat fișe de lucru, jocuri educative și alte resurse 

educaționale. 

De ce este învățarea online pe placul elevilor 

              Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 

intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. Pasionați de gadgeturi smart, 

aplicații interesante, resurse digitale sau jocuri online spectaculoase, adolescenții rezonează destul de 

greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor 

produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 

             Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 

motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de 

învățare. Aceste metode educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de 

profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

Avantaje ale învățării online întâlnite în orele desfășurate: 
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 distribuirea rapidă a materialelor didactice 

 elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare; 

 existența conținuturilor multimedia; 

 conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință; 

crearea grupurilor;  

 folosirea conținuturilor interactive; 

 existența feedback-ului; 

Limite și dificultăți/ Dezavantaje ale învățării online: 

 dificultăți în folosirea tehnologiei; 

 lipsa comunicării reale/ fizice; 

Elevii sunt atrași de noua predare online. Există un variat material suport de desfășurare a orelor în 

această formă. Voi exemplifica cu câteva și aplicații. 

Resurse utile în format digital pe care le folosim la activități: 

 wordwall.net (exerciții interactive sau printabile pentru aprofundarea cunoștințelor despre 

vocabular, matematică, științe, istorie etc.) 

 miro.com (este o aplicație online colaborativă care partajează un editor mai multor utilizatori și 

poate fi folosită ca tablă interactivă) 

 www.manuale.edu.ro (manuale digitale) 

 clasamea.eu/(materiale didactice, activități, experințe) 

 gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri puzzle) 

 www.jigsawplanet.com(jocuri online) 

 learningapps.org/(module de învățare mutimedia într-o formă atrăgătoare pentru a crea și 

gestiona online) 

 voxvalachorum.ro/jocuri/ciclul-primar/(jocuri, fișe online) 

 www.esero.ro (resurse online ) 

 www.scientix.eu/ (resurse educaționale pentru științe). 

Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități: 

 Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor) 

 Canva (creare de afișe, orare, prezentări, felicitări) 

 Chatter Pix kids (aplicație de editare foto care dă voce unor imagini) 

 Padlet (aplicație colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale, proiecte) 

 Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări de proiecte) 

 EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de învățare sub 

forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe conținutul video) 

https://wordwall.net/
https://miro.com/
https://www.manuale.edu.ro/
https://clasamea.eu/(materiale
https://gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri
https://learningapps.org/(module
https://voxvalachorum.ro/jocuri/ciclul-primar/(jocuri
http://www.esero.ro/
http://www.scientix.eu/
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 Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare interactivă Are 

elemente de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut multimedia, realitate virtuală, 

obiecte 3D, simulări PhET) 

 Quik (realizare de film din fotografii deja existente) 

 Google Jamboard (tablă interactivă) 

 Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit) 

 Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi animale) 

 Jigsaw puzzle (jocuri gratuite). 

 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=72643579-1aa6-4e9d-81bc-ce2de2ea96fb (Tema: Sărbătoarea 

Paștelui, clasa pregătitoare - ) 

 

 

         Cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari. Pentru 

cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o 

utiliza în mod eficient. 

          Pot fi numite situații limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu 

poate avea acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla să piardă 

o anumită informație care îi era utilă în acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste 

situații de criză chiar nu pot fi controlate. 
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Educația antreprenorială  - soluție pentru transformarea sistemului de educație 
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Rezumat 

Lucrarea își propune să evidențieze importanța educației antreprenoriale pentru tineri într-o 

societate dinamică. 

Europa de astăzi este una mobilă, în care putem circula, învăța, putem să ne dezvoltăm fără 

bariere. O Europă competitivă presupune oameni competitivi cu idei noi, inovatoare cu dorința de 

lansare a afaceri prospere. Educația antreprenorială poate fi o puncte de legătură între sistemul de 

educație și realitățile economică, un colac de salvare pentru tinenerii care își doresc să fie proprii lor 

stăpâni, care doresc să inoveze la nivele diferite, care vor găsi soluții pentru asigurarea unie vieți cât 

mai bune. 

Cuvinte cheie: antreprenoriat, educația antreprenorială, competențe, 

 

1. Introducere 

Joseph Schumpeter (1934), considerat un geniu al economiei din secolul al XX-lea, a spus: "În 

antreprenoriat există o înţelegere pe care o facem în legătură cu un anumit tip de comportament care 

include: iniţiativa, organizarea şi reorganizarea”. Potrivit lui Schumpeter, un antreprenor este dispus 

şi capabil să transforme o nouă idee sau invenţie într-o inovaţie de succes. Antreprenoriatul foloseşte 

ceea ce Schumpeter a numit ,,gala de distrugere creativă” pentru a înlocui în totalitate sau în parte 

ofertele inferioare pe pieţe şi industrii, creând simultan produse noi şi noi modele de afaceri. Astfel, 

distrugerea creativă este în mare măsură responsabilă de creşterea economică pe termen lung (Tocan). 

 O definiţie plastică a antreprenorului a fost oferită şi de Constantin Boromiz
7
, care apreciază că  

“Antreprenorul este un temerar, un căutator şi un luptător care nu abandonează niciodată şi care 

încearcă tot timpul să inoveze.” (EY, 2014) 

Educaţia antreprenorială presupune formarea personalităţii antreprenoriale (întreprinzătoare, 

autonomă, activă, implicată, responsabilă, creativă etc.) (EY, 2014). 

 

                                                 

7
 Constantin Boromiz, proprietarul grupului Boromir, a plecat de la o moară în satul natal şi a ajuns la 

o cifră cumulată de afaceri de 100 milioane de EURO la nivelul anului 2014. Se consideră antreprenor 

de la 7 ani. 
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2. Antreprenoriatul în Uniunea Europeană 

Antreprenoriatul reprezintă o preocupare pentru Europa încă din 2006, cu atât mai mult, acum 

este mai actuală problematica acestuia întrucât la nivelul anului 2020 Europa se doreşte a fi o Uniune 

în care oamenii să aibă competenţe mai relevante şi la un nivel ridicat (C.E, 2012) în condiţiile în care 

CEDEFOP indică pentru anul 2020 previziuni nu foarte bune pentru indivizii cu un nivel redus de 

calificare, respectiv: o creştere a locurilor de muncă care presupun calificări la nivel terţiar de la 29% 

în anul 2010, la 34% în 2020 şi o scădere a locurilor de muncă cu un nivel redus de calificare de la 

23% la 18%. 

La nivelul Uniunii Europene se apreciază că obiectivul strategic prin care Uniunea se doreşte a 

deveni o economie competitivă, inovatoare poate fi realizat prin intermediul tinerilor care au un 

potenţial extraordinar de lansare a noi idei de afaceri, de dezvoltare în sfera economică dar şi 

socială, dacă au competenţele necesare. 

Principalele competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii definite de Comisia 

Europeană în anul 2006  pe care ar trebui să le deţină un  individ într-o societate bazată pe cunoaştere, 

vizează  (C.E, 2006): 

 comunicarea într-o limbă maternă; 

 comunicarea într-o limbă străină care include şi abilităţile de mediere (adică rezumarea, 

parafrazarea, interpretarea sau traducerea) şi înţelegerea interculturală; 

 competenţa matematică, ştiinţifică şi tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii, o înţelegere 

a lumii naturale şi o abilitate de a pune în aplicare cunoştinţele şi tehnologia pentru a 

răspunde nevoilor umane percepute (precum medicina, transportul sau comunicarea); 

 competenţa digitală; 

 a învăţa să înveţi: abilitatea de gestionare eficientă a propriei învăţări, fie individual, fie în 

grupuri; 

 competenţe sociale şi civice: abilitatea de a participa într-un mod eficient şi constructiv la 

viaţa socială şi de muncă şi de a se implica în mod activ şi democratic, mai ales în 

societăţile din ce în ce mai variate; 

 spirit de iniţiativă şi antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, 

inovaţie şi asumarea de riscuri, precum şi abilitatea de a planifica şi gestiona proiecte; 

 sensibilizare şi exprimare culturală: abilitatea de a aprecia importanţa exprimării creative a 

ideilor, experienţelor şi emoţiilor într-o varietate de medii, precum muzica, literatura şi 

artele vizuale şi ale spectacolului. 

Se apreciază că atingerea acestui obiectiv poate fi rezultatul dezvoltării competenţelor 

antreprenoriale ale tinerilor.  
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Comisia Europeană defineşte, prin intermediul unui grup de lucru constituit la Geneva în anul 

2012, educaţia antreprenprială ca  educaţia care se referă la persoanele care sunt în curs de 

dezvoltare a competenţelor şi mentalităţii pentru a fi capabile să transforme ideile creative în 

acţiune antreprenorială. Aceasta este o competenţă-cheie pentru toţi cei care învaţă, care sprijină 

dezvoltarea personală, cetăţenia activă, incluziunea socială şi inserţia profesională. Este relevantă 

de-a lungul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, pentru toate disciplinele şi toate formele 

de educaţie şi formare (formală, non-formală şi informală), care contribuie la un spirit sau 

comportament antreprenorial, cu sau fără un obiectiv comercial (Agenţia Executivă pentru 

Educaţie, Audiovizual şi Cultură, 2016 ). 

Studiul Educaţia antreprenorială în şcolile din Europa arată că dezvoltarea acestor competenţe 

specifice se poate asigura doar prin dezvoltarea unor strategii specifice educaţiei antreprenoriale.  

Remarcăm că în ceea ce priveşte definirea unei strategii nu există o strategie unitară privind modul 

de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale ceea ce face ca între ţările membre UE să existe 

diferenţe majore. Astfel, se consideră că o strategie completă privind educaţia antreprenorială ar 

trebui să curpindă patru elemente cheie (Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi 

Cultură, 2016 ): 

 Curriculum; 

 Experienţe antreprenoriale practice; 

 Rezultate ale învăţării antreprenoriale; 

 Formarea cadrelor didactice. 

O strategie specifică pentru educaţia antreprenorială care conţine toate competenţele cheie o au: 

Estonia, Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina, Muntenegru, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, în 

timp ce România se află în categoria ţărilor care au strategii ample care nu cuprind însă toate 

domeniile cheie de acţiune. 

Fig.nr.1. 

Strategii privind educaţia antreprenorială la nivelul ţărilor UE 

 

Sursa: Educaţia antreprenorială în şcolile din Europa, Studiul Eurydice, Agenţia Executivă pentru 

Educaţie, Audiovizual şi Cultură, 2016, p.106 

 Strategie specifică pentru EA cuprinzând toate domeniile cheie de acţiune 

 Strategie specifică pentru EA care NU cuprinde toate domeniile cheie de acţiune 
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 Strategii mai ample cuprinzând toate domeniile cheie de acţiune 

 Strategii mai ample care NU cuprinde toate domeniile cheie de acţiune 

 

Rezultatele reflectă în egală măsură EUROBAROMETRUL cu privire la Antreprenoriatul în 

UE şi în afara acesteia, publicat în anul 2012, prin care se evalua şi gradul de participare la cursuri sau 

activităţi organizate în şcoală care să aibă legătură cu antreprenoriatul: 

Fig. nr.2 

Procentul respondenţilor care au participat la un curs sau la o activitate organizată în şcoală, 

care a avut legătură cu antreprenoriatul, 2012 

 

Sursa: Educaţia antreprenorială în şcolile din Europa, Studiul Eurydice, Agenţia Executivă 

pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură, 2016, p.25 

 

Observăm că pe primul loc se află Finlanda, lucru deloc întâmplător dacă ţinem seama de 

modelul dezvoltat, respectiv în Finlanda centrală a fost implementat modelul Y4, model ce are ca 

orizont de timp 20 de ani - perioadă în care se doreşte modificarea atitudinii generale faţă de 

antreprenoriat. Modelul dezvoltat de Finlanda Centrală presupune acţiuni de dezvoltare regională în 

care sunt implicate trei mari federaţii din educaţie şi aproape toate instituţiile de învăţământ 

profesional din regiune. Resursele şi programele realizate sunt planificate de către toţi factorii 

implicaţi, ceea ce generează realizarea unor proiecte de mare amploare, care nu ar putea fi realizate la 

nivel individual. Dezvoltarea profesională a tinerilor a fost concepută şi realizată astfel încât elevi cu 

specializări diferite să poată coopera şi învăţa în timp ce fac ceva practic. Primele domenii în care a 

început dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, în anul 2002, au vizat serviciile sociale, sănătatea, 

comerţul şi administraţia (Istrate, Velea). 

Se apreciază că dezvoltarea unei educaţii antreprenoriale adecvate este generată de o serie de 

motive, ca de exemplu (Dromereschi, 2013): 
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 Inspiră şi motivează elevii să înveţe şi să folosească cunoştinţele în lumea reală; 

 Propune activităţi ce contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor interumane; 

 Oferă relevanţă practică învăţării şcolare şi încurajează rigurozitatea în eforturile celor ce 

învaţă în vederea achiziţiei competenţelor generale; 

 Îmbunătăţeşte performanţa şcolară şi atingerea obiectivelor educaţionale globale, prin 

implicarea elevilor în activităţi ce depăşesc sfera formală a educaţiei, încurajând aplicarea 

cunoaşterii de tip şcolar în situaţii reale de viaţă; 

 Construieşte o categorie de cetăţeni activi, implicaţi şi responsabili, ce vor contribui la 

competitivitatea socială; 

 Oferă cunoştinţe şi competenţe specifice. 

Pornind de la cele mai sus prezentate apreciem că iniţierea şi dezvoltarea unui curriculum axat pe 

educaţia antreprenorială poate să fie o soluţie viabilă care să pregătească elevii pentru a face faţă 

unor roluri multiple pe care le vor avea în viaţă: angajaţi, investitori, comsumatori, producători, 

etc. 

Această generaţie de tineri (cei născuţi între 1990 şi 2000) definiţi ca Generaţia Millenias este 

considerată o populaţie paradoxală, respectiv o generaţie educată cu expunere la antreprenoriat dar 

care se confruntă cu perspective destul de dificile în ceea ce priveşte dezvoltarea carierei. 

 

3. Concluzii 

Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale înseamnă, este adevărat, investiţii în educaţie prin crearea 

de programe specifice dar şi prin promovarea poveştilor de succes, prin dezvoltarea unor acţiuni de 

mentorat din partea antreprenorilor cu experienţă, prin utilizarea business angels sau chiar prin crearea 

unor cluburi de antreprenori care să asigure tinerilor accesul la informaţii specifice, pertinente, 

specializate în timp real. În egală măsură, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale tinerilor 

înseamnă deschiderea unităţilor de învăţământ spre lumea practică, spre lumea reală, îmbunătăţirea 

relevanţei programelor de învăţământ prin crearea şi dezvoltarea de colaborări cu angajatorii, prin 

sporirea creativităţii tinerilor în identificarea unor soluţii la promblemele reale. 

Antreprenoriatul în educaţie vizează inspirarea potenţialului antreprenorial. Oamenii au nevoie 

de setul de minţi, abilităţi şi cunoştinţe pentru a genera idei creative şi iniţiativa antreprenorială de a 

transforma aceste idei în acţiune. 
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CUM  IMPLICĂM  ELEVII LA CLASĂ? CÂTEVA SFATURI + UN GHID DE 

ÎNDRUMARE 

Prof. înv. primar Dogaru Nicuța Aura 

CNI ”Matei Basarab”, Rm. Vâlcea 

 

Implicarea și motivarea elevilor de a participa la ore rămâne una dintre cele mai mari 

provocări ale profesorilor de azi. Interesul acordat de către elevi activităților la clasă este esențial 

pentru învățare și dezvoltare personală-cu cât un elev este mai implicat la oră, cu atât acordă mai multă 

atenție subiectului și absoarbe mai bine cele predate. 

Așadar, ce presupune această implicare? 

https://ideas.repec.org/p/eub/wp2015/2015-03.html
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Să menții un elev implicat presupune mai mult decât a-l păstra atent pe parcursul orelor. 

Implicarea autentică se manifestă la trei niveluri: 

 Implicarea comportamentală – când elevul dă dovadă de o purtare bună la ore și în pauze; 

 Implicarea emoțională – când elevul apreciază activitățile la care ia parte și îi face plăcere să 

participe; 

 Implicarea cognitivă – când elevul depune efort activ pentru a înțelege mai bine un anumit 

subiect. 

Pentru a spori implicarea la clasă, este important că profesorii să urmărească toate aceste 

niveluri. 

Este necesar să înțelegem că motivația de a se implica în activitatea la clasă reprezintă o 

provocare pentru orice elev, chiar și pentru cei mai competenți. 

De asemenea, nivelul de interes al elevului va oscila de la o zi la alta, influențat de diverși 

factori interni sau externi, ca de exemplu: 

 Elevul nu are încă dezvoltată nicio abilitate legată de subiectul predat. 

 Elevul cunoaște deja subiectul predat și nu se simte îndeajuns de stimulat. 

 Elevul are dificultăți în a învăța și reține informația predată. 

 Metoda de predare nu este adaptată stilului de învățare al elevului. 

 Lipsa de încurajare din partea profesorului. 

 Experienţe anterioare neplăcute, legate de respectivul subiect (evaluări negative, critici etc.). 

 Faptul că elevul nu vede relevanţa subiectului/activităţii, raportat la viaţa de zi cu zi. 

 Probleme personale ale elevului, în cadrul sau în afara şcolii. 

Pentru a crește nivelul de interes și implicare al elevilor în timpul orelor, este necesar ca 

activitățile derulate să respecte câteva cerințe: 

 Copiii să înțeleagă și să împărtășească scopurile și sarcinile proiectului / activității; 

 Rolul elevilor să fie semnificativ și să nu servească drept decor pentru acțiunile profesorilor; 

 Toți cei implicați să fie apreciați, ascultați și luați în serios. 

Participarea elevilor nu trebuie înțeleasă ca referindu-se exclusiv la acțiuni legate de materia 

predată, ci și ca un proces în care aceștia se informează, analizează un anumit subiect, adoptă o 

anumită poziție față de o situație, se consultă și cooperează pentru diverse proiecte ce vizează atât 

clasa, materia predată cât și proiecte mai ample ale școlii. 

Potrivit acestei perspective, în cadrul ghidului se disting următoarele stadii ale participării: 

 Stadiul de informare – Elevii citesc; caută informații; sunt la curent cu ce se predă-cu ce se 

întâmplă în școală; întreabă și ascultă. 
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 Stadiul de reflecție – Elevii filtrează informația, analizează ce este adevărat sau fals, verifică 

sursele de proveniență ale informațiilor, analizează posibilitățile și estimează consecințele 

unei acțiuni. 

 Stadiul de adoptarea a unor atitudini – Elevii adoptă o anumită atitudine față de anumite 

evenimente sau fapte; își exprimă punctul de vedere; argumentează și explică. 

 Stadiul de dialog și decizie – Elevii discută cu cei din jur; își argumentează opiniile; ascultă ce 

au de spus ceilalți; respectă punctul de vedere al celorlalți și dreptul lor la opinie; își asumă 

responsabilități; nu stau deoparte când se iau decizii și conștientizează propriile 

responsabilități. 

 Stadiul de acțiune – Elevii propun soluții și inițiază acțiuni; îi implică pe ceilalți sau îi ajută pe 

cei din jur; se alătura acțiunilor colegilor atunci când sunt de acord cu scopul acestora și cu 

modul de desfășurare. 

Modaliăţi de încurajare a participării elevului 

Motivația de a participa la activitățile clasei crește atunci când elevii se simt împuterniciți. 

Acest lucru nu înseamnă că profesorii ar trebui să predea elevilor controlul clasei. 

Înseamnă, mai degrabă că este nevoie de a ajuta elevii să își asume o responsabilitate mai 

mare pentru procesul lor de învățare. 

În varianta tradițională a predării, un învățător stă în fața clasei și transmite informația elevilor 

aflați în bănci; elevii parcurg manualul și caietele auxiliare, memorează informația și fac exercițiile 

corespunzătoare lecției predate. 

Foarte rar își părăsesc locul și nu pot vorbi decât dacă sunt numiți de profesor. 

În varianta modernă de predare, din fericire, lucrurile se întâmplă diferit. 

Spațiul în  clasă poate fi aranjat în funcție de cum consideră mai potrivit profesorul împreună 

cu elevii; toată lumea se poate mișca, așeza în grupuri, discuta, împărți și folosi resurse comune pentru 

o activitate sau un proiect. 

Renunțarea la rigiditatea tradițională se traduce într-o clasă mai vie, asemănătoare cu viața 

dincolo de școală, fapt ce îi face pe elevi să se simtă mai în largul lor, crescandu-le implicit motivația 

de a participa la activitățile desfășurate. 

Un studiu derulat de ASCD (Asociația pentru Supervizarea Curriculum-ului de Învățământ 

din Statele Unite) legat de ce anume îi motivează pe oameni să se implice în anumite activități, a 

concluzionat că există patru stimulente esențiale, în directă conexiune cu nevoi umane specifice: 

 Probabilitatea de a avea succes în respectiva activitate (nevoia de măiestrie, de pricepere); 

 Curiozitate legată de respectiva activitate (nevoia de a descoperi și înțelege); 

 Originalitate cu care activitatea vine la pachet (nevoia de exprimare personală); 
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 Relațiile implicate în desfășurarea activității (nevoia de cooperare) 

Toate aceste ―stimulente‖, aplicate la clasă, în condiții prielnice și adaptate la nivelul elevilor, 

pot crea energia necesară pentru ca aceștia să se implice și să facă față provocărilor procesului de 

învățare. 

Însă pentru a le integra temeinic, apar o serie de întrebări la care profesorii trebuie să își 

răspundă pentru a crește nivelul de participare al elevilor. 

 În ce condiții se simt elevii capabili să obțină mici sau mari succese? 

 Ce anume îi face curioși? 

 Cum îi putem încuraja pe elevi să își exprime personalitatea? 

 Cum îi putem motiva pe elevi să învețe prin cooperarea cu restul colegilor? 

Câteva activități ce pot ajuta în găsirea răspunsurilor la aceste întrebări: 

 Implicarea elevilor în planificarea activităților de clasă; 

 Realizarea de către elevi a unei liste cu propuneri despre cum ar putea să facă școală mai 

prietenoasă și cum se pot implica în aplicarea sugestiilor lor; 

 Posibilitatea de a face prezentări despre o anume temă care îl pasionează; 

 Propunerea de activități competiționale-competiția prietenoasă poate motiva elevul și încuraja 

munca în echipă. 

 Asocierea lecției predate cu aplicații practice ale acesteia în contextul vieții de zi. 

Dincolo de ideile avute, participarea este cu atât mai eficientă, cu cât vine mai natural și firesc 

și nu reprezintă încă o ―tema‖ pe care copilul trebuie să o îndeplinească. 

Pentru a fi un proces pe care copilul să dorească să-l repete, este necesar ca orice activitatea să 

se desfășoare cu bucurie și plăcere, cu răbdare din partea dascălului, cu valorificarea punctelor forțe ale 

copilului și cu accentuarea progreselor făcute. 

―Pentru a afla punctul de vedere al elevului, indiferent de vârsta pe care o are, este necesar ca 

profesorii să asculte cu atenție, renunțând la ideea preconcepută că ei știu mai bine pentru că au mai 

multă experiență. Este posibil, ca tocmai lipsa de experiență și de tipare în gândirea copilului să fie 

atuul pentru elaborarea de idei simple și potrivite.‖ 
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GAMIFICAREA ÎN ÎNVĂȚARE ȘI EDUCAȚIE 

Prof. Boca Alina Gabriela  

Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” 

 

 

Ce este Gamificarea? O definiție stabilește că gamificarea reprezintă un 

set de activități și procese pentru rezolvarea de probleme prin utilizarea 

sau aplicarea caracteristicilor elementelor de joc. 

Gamificarea nu este o activitate unică, ci un set de activități și procese 

relevante și sistematice. 

Unul dintre scopurile principale ale gamificarea ar trebui ar trebui să fie 

rezolvarea de probleme specifice. 

Gamificarea ar trebui să se bazeze pe caracteristicile jocului 

Gamificarea nu este concepută doar pentru distracția elevilor. Ea poate fi o abordare educațională care 

poate fi utilizată pentru a spori eficiența instruirii asupra învăţării elevilor.  

Prin aplicarea gamificării în procesele de învățare, eleviii vor  fi capabil să: 

• devină mai implicați și motivați în învățare; 

• să-și îmbunătățească performanța de învățare și rezultatelor școlare; 

• să-și îmbunătățească rememorarea și reținerea noțiunilor predate; 

• să primească feedback instantaneu cu privire la progresul și activitatea lor de învățare; 

• să-și modifice comportamentul, să aplice fair-play-ul la școală și în viață; 

• să-și verifice progresul; 

• să deprindă abilitățile de colaborare în echipă. 

Prin aplicarea gamificării în procesul didactic eleviii își pot atinge obiectivele de învățare ca urmare a 

jocului și a instrucțiunilor, iar face învățarea devine mai distractivă 

și mai interesantă pentru ei.  

Mai jos este o listă a categoriilor de jocuri digitale și valoarea lor 

educațională 

 jocuri de acţiune: sunt jocuri care promovează 

planificarea resurselor, dezvoltarea  abilităţilor spaţiale şi 

realitate virtuală. Exemplu: Minecraft: Education Edition 

https://education.minecraft.net/, CoSpace.io - Virtual 

Reality, https://cospaces.io/edu/ 
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 jocuri digitale ca metodă de învăţare activă – jocuri de rol: sunt jocuri urmăresc formarea 

unui comportament bazat pe cooperare şi managementul resurselor (Competențe de obținut), 

pornind de la simularea unei situaţii reale. Promovează gândirea strategică şi rezolvarea 

problemelor (Rezultate obținute). 

 jocuri de aventură: sunt jocuri  încurajează explorarea, rezolvarea problemelor, şi stabilirea 

relaţiilor între diferite concepte. 

 jocuri de strategie: sunt jocuri care simulează rezolvarea de probleme, încurajează 

planificarea, permit înţelegerea unui set complex de reguli, și recrearea evenimentelor istorice. 

 jocuri de simulare: sunt jocuri de antrenament, pentru îndeplinirea unor roluri reale: să 

trăieşti în lumea virtuală / explorare şi confirmarea teoriei / observarea fenomenului cauză – 

efect. 

 jocuri de tip confruntare şi sport: sunt jocuri promovează lucrul în echipă, practicarea 

sporturilor / reflex şi coordonare mâini – ochi. 

   Platforme cu jocuri: 

 https://poki.ro/ 

 https://www.jucati.ro/ 

 https://gombis.ro/ 

 https://www.funnygames.ro/ 

 https://need4games.ro/cele-mai-bune-20-de-jocuri-de-strategie 

 https://jocuri.321freegames.com/ 

 http://ro.mmommorpg.com/lp/rpg-

games/?utm_campaign=14&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0liFmrZG-

m3v4BhmziJkQuFVd5n2h8ieK9yLEzSLEwqiGgEAd6MWa1EaAgJrEALw_wcB 

 https://www.geoguessr.com/ 

Resurse: 

● https://www.ign.com/articles/2014/03/14/play-wii-sports-club-free-for-a-limited-time 

● https://www.youtube.com/watch?v=cqGqNPpqhPo 

● https://www.youtube.com/watch?v=ywda1DLb3Lk  

● GoNoodle - Kids Videos - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonoodle.gonoodle  

● GoNoodle Games- 

https://play.google.com/store/search?q=gonoodle%20games%20app%20for%20kids&c=apps  

● Gamification in Learning and Education, Sangkyun Kim • Kibong Song • Barbara Lockee, John 

Burton  

https://poki.ro/
https://www.jucati.ro/
https://www.funnygames.ro/
https://need4games.ro/cele-mai-bune-20-de-jocuri-de-strategie
https://jocuri.321freegames.com/
http://ro.mmommorpg.com/lp/rpg-games/?utm_campaign=14&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0liFmrZG-m3v4BhmziJkQuFVd5n2h8ieK9yLEzSLEwqiGgEAd6MWa1EaAgJrEALw_wcB
http://ro.mmommorpg.com/lp/rpg-games/?utm_campaign=14&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0liFmrZG-m3v4BhmziJkQuFVd5n2h8ieK9yLEzSLEwqiGgEAd6MWa1EaAgJrEALw_wcB
http://ro.mmommorpg.com/lp/rpg-games/?utm_campaign=14&gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0liFmrZG-m3v4BhmziJkQuFVd5n2h8ieK9yLEzSLEwqiGgEAd6MWa1EaAgJrEALw_wcB
https://www.geoguessr.com/
https://www.ign.com/articles/2014/03/14/play-wii-sports-club-free-for-a-limited-time
https://www.youtube.com/watch?v=cqGqNPpqhPo
https://www.youtube.com/watch?v=ywda1DLb3Lk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonoodle.gonoodle
https://play.google.com/store/search?q=gonoodle%20games%20app%20for%20kids&c=apps
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ROLUL MENTORULUI ÎN INIȚIEREA PERSOANEI MENTORATE 

ÎN RELAȚIILE CU PĂRINȚII ȘI COMUNITATEA LOCALĂ 

  

Prof. Grecea Violeta Marilena 

Colegiul Național de Informatică ,,Matei Basarab’’, Râmnicu Vâlcea  

  

 

Profesia didactică a trebuit să se adapteze la fiecare schimbare în societate, la cerințele pe care 

secolul în care trăim le-a adus. Perspectivele sunt diferite, cerințele societății sunt diferite, 

tehnologizarea are un impact foarte mare asupra elevilor și asupra actului educațional, astfel încât 

profesia didactică este și ea în continuă evoluție.  

Nu numai elevii trebuie să se adapteze profesorilor lor ci și profesorii trebuie să se adapteze 

cerințelor noi, să își formeze competențe în acest domeniu, pentru a putea forma competențe la elevi. 

Statutul conceptual al profesorului mentor este unul complex, având în vedere binomul ce îi 

caracterizează esența: deschizător de drumuri pentru elev și îndrumător profesional și, de ce nu, 

spiritual al profesorilor debutanți. Activitatea de mentorat trebuie să vină în continuarea stagiilor de 

practică pedagogică efectuate în timpul studiilor universitare de licență, îmbogățind această experiență 

cu exemplul personal de predare și de abordare a fenomenului educațional. 

Mentorul trebuie să sprijine persoana mentorată în înțelegerea importanței legăturii dintre 

școală, familie și comunitatea locală și să o inițieze în relațiile cu părinții și comunitatea locală. 

Înțelegerea importanța inițierii acestor relații trebuie să pornească de la următoarele:  

- Este dovedit faptul că rezultatele școlare ale elevilor nu depind doar de performanțele lor 

intelectuale. La atingerea acestor performanțe contribuie o serie de alți factori: mediul 

școlar, social și cultural, mediul familial, grupul extrafamilial, inclusiv comunitatea din 

care provine elevul, dar și starea sa de sănătate. Toți acești factori trebuie să conlucreze 

armonios pentru ca tânărul să aibă parte de dezvoltare intelectuală, culturală și emoțională 

de calitate, astfel încât să se poată adapta cu ușurință unei societăți în continuă schimbare, 

unei piețe a muncii extrem de dinamică și solicitantă. 

- Evident că, fără sprijinul familiei, fără susținerea acesteia, unui copil îi va fi mult mai greu 

să frecventeze școala sau să aibă succes, chiar va ajunge în situație de abandon școlar. 

Familia are rolul de a asigura copilului mediul potrivit de viaţă, afecţiune, dragoste, 

ocrotire, să reprezinte modelul de viaţă pe care copilul, încă de la naştere începe să şi-l 

însuşească. 
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- Doar că, un parteneriat școală-familie, nu este suficient. Așa, cum am arătat anterior, 

multe cazuri de situații școlare problemă sau chiar de abandon școlar se datorează unor 

probleme sociale reale: lipsa locului de muncă pentru părinți, lipsa părinților de lângă 

copii, în cazul ăn care aceștia pleacă în căutarea unei slujbe, probleme de sănătate ale 

copilului, lipsa materialelor didactice etc.  

- În rezolvarea multora dintre aceste probleme, familia și școala pot fi sprijinite de către 

comunitate prin reprezentanții legali ai primăriilor, ONG-urilor, bibliotecilor, agenți 

economici locali etc. Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor 

locale, la nivel comunitar, pentru atragerea altor resurse, în vederea rezolvării problemelor 

comunităţii. Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe 

principiul complementarităţii serviciilor oferite de către organizaţiile care activează în 

comunitate.  

Activitatea de mentorat este necesară pentru îmbunătățirea carierei didactice, tinerii care intră 

în învățământ având astfel posibilitatea îndrumării, obținerii de ajutor de la mentorul care să le fie 

model, sprijin și colaborator de-a lungul întregii cariere. 

În concluzie, pentru atingerea obiectivelor propuse, mentorul trebuie să țină cont în efortul sau 

de mentorat de evidențierea și îmbunătățirea relației : școală-părinți-comunitate locală, de altfel, 

cooperare necesară pentru reușită.  

  

 

 

METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE – PORTOFOLIUL 

 

Prof. Manda Claudia  

C.N. „Mircea cel Bătrân” Rm.Vâlcea 

 

Metoda de evaluare este calea prin care profesorul oferă posibilitatea elevului să demonstreze 

nivelul de cunoştinţe însuşit, diferite capacităţi, deprinderi şi abilităţi formate, utilizând o diversitate de 

instrumente adecvate obiectivelor de evaluare propuse. Există două categorii de metode de evaluare: 

tradiţionale (probe orale, probe scrise, probe practice) şi metode alternative (observarea sistematică a 

activităţii şi comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea). 

Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care cuprinde experienţa şi 

rezultatele obţinute de elev prin celelalte metode de evaluare. Elevul trebuie să ştie de la început ce 

trebuie să conţină portofoliul, dacă produsele vor fi evaluate separat, în momentul realizării lor 
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(evaluare analitică) sau va fi o evaluare globală a portofoliului (evaluare holistică). Portofoliul poate fi 

realizat individual sau în grup. 

Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul 

propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Evaluarea prin portofoliu nu 

este stresantă pentru elev, ci motivantă. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care să-l 

reprezinte mai bine, fapt care va contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor însuşite de-a lungul 

şcolii. Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp. Portofoliul reprezintă 

,,cartea de vizită‖ a elevului, prin care cadrul didactic poate să urmărească progresul - în plan cognitiv, 

atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de timp (o 

etapă dintr-un semestru, un semestru, un an şcolar sau chiar un ciclu de învăţământ). 

În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească competenţele vizate prin 

elaborarea portofoliului, să anunţe criteriile de evaluare şi să stabilească perioada de elaborare a 

portofoliului. Trebuie să i se lase elevului libertatea de a introduce în portofoliu o serie de elemente pe 

care le consideră ilustrative pentru interesele sale deoarece această metodă de evaluare este relevantă 

pentru originalitatea şi creativitatea elevului.  

Sintetizând, avantajele utilizării portofoliului ca metodă complementară de evaluare sunt:  

 individualizează demersul învăţării; 

 oferă elevului posibilitatea de a aplica ceea ce ştie, de a pune în valoare anumite abilităţi şi 

competenţe; 

 familiarizează elevul cu tehnicile de muncă intelectuală; 

 este un instrument flexibil, uşor adaptabil la specificul disciplinei, clasei şi condiţiilor concrete 

ale activităţii; 

 încurajează exprimarea personală a elevului, angajarea lui în activităţi de învăţare mai 

complexe şi mai creative, diversificarea cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor exersate; 

 implică mai activ elevul în propria evaluare şi în realizarea unor materiale care să-l reprezinte 

cel mai bine; 

 este o modalitate de a-i încuraja pe elevi să-şi descopere şi dezvolte aptitudinile în activităţi 

desfăşurate în şcoală şi în afara şcolii; 

 îi va stimula pe copii să munceasca mai mult şi să fie mai responsabili;  

              Dintre limitele utilizării portofoliului ca metodă complementară, menţionăm:  

 evaluarea obiectivă şi riguroasă a unui portofoliu solicită profesorului mai mult timp în 

comparaţie cu utilizarea altor metode de evaluare; 

 unele piese din portofoliu nu sunt rezultatul muncii elevului; 

 realizarea unui portofoliu de calitate presupune timp alocat de profesor pentru îndrumarea 
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elevului în activitatea de selectare şi de elaborare a pieselor portofoliului; timpul alocat acestei 

activităţi creşte în cazul unor elevi nefamiliarizaţi cu această metodă de evaluare; 

 uneori, din cauza timpului disponibil, profesorul pune accent pe prezentarea proiectului şi mai 

puţin pe calitatea pieselor cuprinse. 

Portofoliul este un instrument euristic, putându-se evidenţia următoarele capacităţi: 

 elevii devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, propriul progres; 

 elevii şi profesorii pot colabora în ariile de îmbunătăţire a activităţilor; 

 elevii, profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea elevii pot realiza şi despre 

progresul care poate fi făcut în acel domeniu pe viitor; 

 factorii de decizie, având la dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai clară 

asupra a ceea ce se realizează în clasă. 

Portofoliul îi este util şi părintelui, deoarece îi oferă o apreciere a activităţii propriului copil mai 

aproape de realitate. Portofoliile elevilor constituie evidenţa clară a succesului sau eşecul unui program 

de învăţare, tip de manual, metodă experimentală de predare. Evaluarea cu ajutorul portofoliului oferă 

posibilitatea de a măsura aspecte mai complexe şi mai importante ale performanţelor/ proceselor de 

învăţare într-un domeniu sau temă. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Constantin Cucoş, ,,Teoria şi metodologia evaluării”, Editura Polirom, Bucureşti, 2008 

2. Ariana-Stancu Văcăreţu, Kari Kuoho, Mariana Pop, ,,Evaluarea în sprijinul învăţării”, Ed. 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007 

3. Radu, I. T.,,,Evaluarea în procesul didactic”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001. 

 

 

STRATEGII DIDACTICE  UTILIZATE ÎN ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

 

Prof. Manda Mihai  

 Şcoala Gimnazială Take Ionescu Rm.Vâlcea 

 

Alegerea şi organizarea strategiilor didactice pe baza cărora se poate desfăşura un proces de 

învăţământ bazat pe activitatea continuă a elevilor, de descoperire a cunoştinţelor, de consolidare a lor 

în contexte şi forme noi, orientat spre activizarea elevilor, spre dezvoltarea capacităţilor lor 

intelectuale, depind de particularităţile fiecărei clase. 
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Vizitele, drumeţiile, şi excursiile constituie forme organizate ale procesului de învăţământ în 

natură sau la diferite instituţii cultural-ştiinţifice, la obiective economice pentru realizarea unor 

scopuri instructiv-educative legate de o serie de teme prevăzute în aria curriculară şcolară. 

Observarea dirijată a obiectelor şi fenomenelor în condiţii naturale sau în expoziţii, muzee, case 

memoriale, grădini botanice sau zoologice şi altele, permite elevilor formarea unor reprezentări 

bogate despre cele observate, le consolidează cunoştinţele, le formează o serie de deprinderi şi 

sentimente. Prin caracterul lor intuitiv, atractiv şi plăcut, vizitele, drumeţiile şi excursiile prilejuiesc 

trăiri adânci, sentimente de preţuire şi protecţie a frumuseţilor clădite de natură şi om. În organizarea 

şi desfăşurarea acestora se va ţine  cont  de  itinerariul  sau  locul  unde  se  vor  efectua,  data,  

scopul  şi obiectivele urmărite. Din punct de vedere didactic ele pot fi preliminare sau introductive, 

de dobândire de cunoştinţe şi finale sau de consolidare şi fixare a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor. 

Această clasificare a activităţilor în afara clasei, vizează scopuri generale dar nu poate exclude 

caracterul de complemetaritate didactică, în sensul că într-o acţiune cu scop introductiv sau preliminar 

pentru a stârni interesul sau iniţierea unei noi teme sau capitol, se face simultan şi o dobândire de noi 

cunoştinţe deprinderi sau consolidarea altora deja formate. 

Vizita constituie o acţiune cu caracter instructiv-educativ de deplasare pentru a cunoaşte la 

faţa locului o localitate, o instituţie, pentru a observa cu atenţie exponatele unui muzeu, monument 

istoric, o rezervaţie naturală. Înainte de deplasarea cu elevii la locul vizitei, profesorul trebuie 

să stabilească obiectivele de vizitat, să se documenteze asupra locului vizitei, să stabilească scopul şi 

obiectivele urmărite, să viziteze în prealabil obiectivel propuse pentru vizitare pentru a se comunica 

data, ora sosirii cu grupul de elevi, să colaboreze cu un reprezentant din administraţia obiectivelor 

vizitate pentru desemnarea unei persoane care să îndeplinească rolul de ghid cu scopul de a oferi 

posibilitatea unor elemente deosebite care să stârnească interesul elevilor şi care să  deţine materiale 

documentare pentru completarea colecţiei cabinetului de geografie şi al şcolii. 

Vizitele geografice folosite ca lecţii au mare importanţă în instruirea şi educarea elevilor dar 

şi în orientarea profesională a acestora pentru viitor. 

Drumeţia urmăreşte pregătirea iniţială a elevilor, stârnirea interesului lor faţă de conţinutul 

sau fondul de probleme ce urmează a fi studiat. Pentru organizarea drumeţiei se stabileşte traseul 

(itinerariul) care să cuprindă mai multe elemente geografice de observat. 

Exemplificând un râu oarecare şi stabilim ca şi competenţe de urmărit  dobândirea de  

noi cunoştinţe despre elementele componente ale unui bazin hidrografic (izvor, cursul râului, afluent, 

confluenţă, gură de vărsare),  identificarea elementelor văii râului, realizarea unor activităţi practice de 

măsurători simple şi de observaţii (adâncime, lăţime, viteza de scurgere),  observarea elementelor de 
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vegetaţie din preajma râului, variaţiile de nivel ale apelor, posibilităţile de răspândire sau inundaţii, 

regimul de îngheţ,  argumentarea importanţei apelor curgătoare. Se subliniază importanţa râurilor 

pentru irigaţii, pentru obiectivele industriale pentru pescuit. În acelaşi timp, se precizează şi 

posibilitatea de revărsare a râurilor şi producerea de inundaţii a terenurilor agricole, a gospodăriilor 

omeneşti şi a altor obiective economice.  

Evaluarea cunoştinţelor acumulate în drumeţie se face la încheierea imediată a acesteia prin 

chestionare orală sau fişe de lucru reconstituindu-se traseul cu elementele observate cu acţiunile 

practic demonstrative. În felul acesta se asigură baza iniţială a conţinutului ştiinţific pe care se va 

consolida ulterior în clasă şi în alte acţiuni de teren, noi elemente de conţinut şi de deprinderi 

practice. 

Excursia este deosebit de importantă în formarea şi educarea multilaterală a personalităţii 

elevului. Aceasta contribuie la însuşirea şi fixarea de către elevi a unor cunoştinţe, priceperi şi 

deprinderi, la dezvoltarea sferei de interes, a curiozităţii ştiinţifice, la îmbogăţirea vieţii spirituale. 

Totoadată aduce o deosebită contribuţie la educarea elevilor, la formarea intelectuală şi estetică a 

acestora. 

Excursia este un bun prilej pentru dezvoltarea fizică a elevilor, obişnuirea lor cu viaţa în aer 

liber, călirea organismului, formarea spiritului de echipă, a curajului şi iniţiativei. Aceasta este o 

activitate care necesită o organizare temeinică şi sistematică a conţinutului, pentru a îmbina armonios 

factorii instructivi-educativi cu odihna activă şi recreerea. 

Pentru organizarea unei excursii trebuie să se ţină cont de următoarele recomandări: 

1. Fixarea scopului şi a obiectivelor acţiunii, în funcţie de timpul pe 

care il avem la dispoziţie, gradul de pregătire fizică şi intelectuală a copiilor, de particularităţiile 

individuale, de vârstă şi sex, omogenitatea colectivului şi numărul de cadre didactice care însoţesc 

grupul; 

2. Documentarea prealabilă, prin consultarea de: hărţi, pliante, ilustrate, materiale teoretice, 

descrieri şi lecturi literare, legate de traseul pe care ni l-am propus; 

3. Stabilirea traseului propriu-zis al activităţii turistice, în funcţie de: durată, numărul şi 

vârsta participanţilor, anotimpul în care se realizează acţiunea. 

Toate acestea contribuie la creşterea interesului copiilor faţă de acţiunea la care vor participa şi 

determină fixarea mai bună a cunoştinţelor pe care ei le acumulează în cadrul activităţii turistice pe 

care o vor desfăşura. 

Pentru ca eficienţa unor asemenea acţiuni geografice cu elevii să fie cât mai eficiente, trebuie să 

se acorde o atenţie deosebită organizării, desfăşurării şi finalizării excursiilor şcolare. Dintre toate 

genurile de excursii, cele de durată se pliază cel mai bine procesului instructiv – educativ. Aceasta 
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deoarece într-un interval mai mare de timp se pot vedea mai multe unităţi de relief, cu peisaje 

complexe şi deosebite, cu zone economice vizibil diferenţiate. Profesorul trebuie să întocmească din 

timp planul de excursie, care va cuprinde 3 etape : 

 pregătirea tehnico - materială a excursiei ; 

 desfăşurarea excursiei şcolare ; 

 încheierea excursiei, cu prezentarea concluziilor. 

Turismul şcolar are un deosebit rol instructiv-educativ. Elevul are posibilitatea să se informeze 

prin trăiri emoţionale. Cunoaşterea pe cale nemijlocită a fenomenelor naturii şi societăţii prin 

excursiile şcolare este o adevărată metodă de învăţământ. 
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CALITATE ÎN EDUCAȚIE SAU EDUCAȚIE DE CALITATE? 

 

Prof. Militaru Maria Magdalena 

Liceul Gheorghe Surdu, Brezoi 

 

„Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului 

acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate”( 

Legea calității educației nr. 87 din 10 aprilie 2006) 

 

Calitatea în educaţie desemnează un complex de principii şi practici ce traversează întregul 

mediu educaţional, în totalitatea componentelor sale, orientat spre obţinerea de rezultate superioare, 

raportate la standarde şi spre satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor educaţiei. Pentru a 

defini o şcoală de calitate trebuie să parcurgem totul: climatul şcolar, mediul fizic, curriculum-ul, 

relaţiile dintre profesori, elevi şi comunitate etc. Indicatori ai şcolii de calitate apar în fiecare lecţie, 
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material auxiliar, activitate metodică, întâlnire cu părinţii, aspect al unei recreaţii, discuţie în cancelarie 

între cadrele didactice, întâlnire între director şi autorităţile locale; pot fi observaţi în procesul de 

organizare a unui consiliu profesoral sau în orice discuţie informală între profesori şi elevi pe holurile 

şcolii. În felul acesta, o ‖şcoală de calitate‖ vizează un ansamblu de factori, nu doar o lecţie, un 

program, o clasă sau un profesor. 

Nu de puține ori ne întrebăm ce putem face pentru a crește calitatea în școli, calitatea actului 

didactic. Știu din exepriență că fără pasiune și dedicare nimic nu este posibil iar calitatea apare atunci 

când mai mulți factori influențează acest proces fără sfârșit. 

O şcoală de calitate are manageri puternici, cu abilităţi de leadership, care imprimă viziunea şi 

misiunea şcolii tuturor factorilor interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii, stabilesc împreună cu 

personalul şcolii obiective pentru şcoală şi articulează aceste obiective cu claritate, responsabilitate, 

convingere, cunosc în profunzime curriculum-ul şcolar şi ofertele curriculare şi extracurriculare de la 

nivelul fiecărei clase, încurajează munca în echipă la toate nivelurile unităţii şcolare, stimulează 

practica reflexivă şi autoevaluarea în echipă, au în vedere profesionalizarea şi perfecţionarea continuă 

a personalului,  promovează un climat educaţional bazat pe respect, încredere şi înţelegere, motiveză 

personalul şi cultivă sistematic forme de recunoaştere şi de celebrare a succesului, cultivă participarea 

părinţilor şi comunităţii la viaţa şcolii, dar şi deschiderea serviciilor şcolii către comunitate,  

promovează utilizarea eficientă a resurselor şcoli. 

Există o controversă în ceea ce privește relațiile dintr-o școală, și anume competiția acerbă 

dintre cadrele didactice, o competiție care nu se materializează întotdeauna în calitatea pe care o dorim. 

Deseori, tipul acesta de competiție nu face altceva decât să dezbine un colectiv care se străduiește să 

ofere beneficiariilor ceea ce au nevoie, educație de calitate. 

Calitatea în educaţie reprezintă „un construct‖ sau un model pedagogic care vizează sistemul 

de educaţie, procesul de învăţămînt, activitatea de predare-învăţare-evaluare, proiectarea activităţii de 

educaţie/instruire. Modelul pedagogic construit special pentru definirea calităţii în educaţie creează 

premise teoretice şi metodologice pentru explicarea şi înţelegerea unei realităţi psihosociale specifice 

(educaţia/instruirea). Aceste premise sînt relevante pentru ceea ce înseamnă sau ar trebui să însemne 

educaţia de calitate. La nivelul practicii sociale, calitatea educaţiei constituie o temă majoră, dezbătută 

nu doar de pedagogi, ci şi de sociologi, politicieni, filozofi, economişti. Predomină abordările politice, 

intensificate, mai mult sau mai puţin retoric, în diferite contexte istorice, internaţionale şi naţionale, 

globale şi locale, ceea ce nu anulează sau diminuează „criza mondială a educaţiei‖ confirmată în timp 

chiar în sistemele de învăţămînt din ţările dezvoltate economic. 

Structura de bază a instruirii de calitate este construită şi reconstruită permanent de profesor la 

nivelul corelaţiei funcţionale cu clasa de elevi, cu fiecare elev în parte. Implică elaborarea mesajului 
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didactic la nivelul corelaţiei optime informare-formare şi realizarea acestuia la nivelul de înţelegere, 

motivaţie şi afectivitate al elevilor, ceea ce presupune construirea unui repertoriu comun în plan 

cognitiv, dar şi motivaţional şi afectiv. Perfecţionarea permanentă a corelaţiei presupune construirea 

unor circuite optime de conexiune inversă cu scop de reglare-autoreglare a activităţii în termeni de 

evaluare continuă, formativă, premisă a autoevaluării formative (realizată în timp de elevi în 

perspectiva saltului spre autoinstruire, spre autoeducaţie). 

Profesorii au nevoie să-şi înţeleagă propriul mod de gândire pentru a deveni mai eficienţi şi 

pentru a facilita și amplifica dezvoltarea gândirii elevilor lor. Dacă au dobândit o înţelegere a naturii 

sociale şi situaţionale a învăţării, o apreciere a importanţei contextelor autentice, obişnuinţă de a 

reflecta asupra propriilor experienţe şi dorinţa , disponibilitatea de a se interoga asupra propriilor 

credinţe şi supoziţii, atunci ei vor fi mai pregătiţi să creeze pentru elevi medii de învăţare care să 

faciliteze elevilor sa înveţe lecţii care contează într-adevăr şi care să fie de calitate. 

Concluzionând, aș putea spune că toți factorii implicați în livrarea calității în educație trebuie 

să își asume cu seriozitate locul și rolul și să facă cinste țelului ales, fie că sunt profesori, părinți, elevi, 

instituții. 

Sitografie: 

https://www.academia.edu/20377090/Calitatea_educa%C5%A3iei 

https://ec.europa.eu/education/policies/school/quality-assurance_ro 

 

 

MULTIMEDIA, UN INSTRUMENT EDUCAŢIONAL EFICIENT 

Prof. Ochia Florin Cristian 

Colegiul Național de Informatică  “Matei Basarab”  Rm. Vâlcea 

 

 

Multimedia - Definiţii  

 Conform Wikipedia, ―Multimedia este  mediu şi conţinut ce utilizează o combinaţie de 

forme de conţinut.[...] Multimedia include o combinaţie de text, audio, imagini statice, 

animaţie, video, şi forme de interactivitate‖. 

 ―Multimedia este o combinaţie fascinantă de elemente hardware şi software ce permit 

integrarea elementelor de tip video, animaţie, audio, grafică şi resurse de evaluare în 

vederea creării de prezentări eficiente pe un calculator desktop accesibil. (Fenrich, 

1997)[1]. 

https://www.academia.edu/20377090/Calitatea_educa%C5%A3iei
https://ec.europa.eu/education/policies/school/quality-assurance_ro
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 ―Multimedia este caracterizată de prezenţa textului, imaginilor, sunetului, animaţiei şi 

video; unele dintre acestea sau toate sunt organizate într-un program coerent‖ (Phillips, 

1997)[2]. 

Astăzi, multimedia este o considerată o combinaţie atent aleasă de  elemente de tip text, 

grafică, sunet, animaţie şi video. Când utilizatorul final controlează ce, când şi cum sunt prezentate 

aceste elemente, vorbim de multimedia interactivă. Hypermedia reprezintă tipul de multimedia 

interactivă  în care navigarea este non-lineară, prin intermediul link-urilor. 

Multimedia poate fi utilizată pentru o varietate de scopuri, de la crearea prezentărilor, pregătire, 

educaţie, crearea publicaţiilor digitale, simulărilor şi a chioşcurilor.  

Multimedia poate fi accesată prin intermediul casetelor video, hard disk-ului, suporturilor 

optice CD, DVD, sau prin intermediul reţelelor distribuite cum este World Wide Web.  

Multimedia a fascinat întotdeauna educatorii datorită punctele sale forte în a comunica 

concepte dificile în moduri simple. Ca urmare a  creşterii explozive a numărului de calculatoare cu 

capabilităţi multimedia, posibilităţile utilizării multimedia  au crescut enorm. În cazul educaţiei la 

distanţă, care depinde de materiale de auto-învăţare, utilizarea multimedia îmbogăţeşte experienţele de 

predare şi învăţare prin furnizarea unei perspective multi-senzoriale. În timp ce a fost recunoscut că 

multimedia poate fi utilă atât în scenariul clasic de predare faţă-în-faţă  cât şi în condiţiile 

învăţământului la distanţă, educatorii au tendinţa de a considera că dezvoltarea de multimedia necesită 

cunoştinţe avansate de programare. Acest lucru este adevărat doar parţial. Astăzi putem dezvolta lecţii 

multimedia, fără a avea o experienţă practică bogată în utilizarea software-ului specific.  

Însă cunoştinţele privind software-ul în sine nu sunt suficiente pentru a dezvolta software 

educaţional  multimedia de calitate. Pentru a fi eficient în învăţare, un program multimedia trebuie să 

includă o bază pedagogică solidă. 

 

Multimedia ca instrument educaţional 

De-a lungul anilor 1980 şi 1990, conceptul de multimedia a luat un nou sens, deoarece 

capabilităţile  sateliţilor, calculatoarelor, audio şi video au convers către crearea de noi elemente media  

cu un potenţial enorm. Combinat cu dezvoltările în hardware şi software, aceste tehnologii au fost în 

măsură să furnizeze facilităţi sporite de învăţare şi cu atenţie la nevoile specifice ale utilizatorilor 

individuali. 

O aplicaţie primară a multimediei interactive de instruire este situaţia instrucţională în care 

elevului îi este dat controlul, astfel ca el să poate revizui materialul în  ritm propriu şi în conformitate 

cu  interesele individuale, nevoile şi procesele cognitive. Obiectivul de bază al materialelor interactive 

multimedia nu este de a înlocui profesorul, ci de a schimba rolul profesorului în întregime. Ca atare, 
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materialul multimedia trebuie să fie extrem de bine conceput şi suficient de sofisticat pentru a imita cel 

mai bun profesor, prin combinarea în design a diferitelor elemente ale proceselor cognitive şi cea mai 

bună calitate a tehnologiei.  

 

 

Avantajele utilizării multimedia în educaţie 

Multimedia sprijină elevii să îşi construiască cu acurateţe şi mai eficient  modelele mentale 

decât ar realiza-o cu un text simplu. Beneficii potenţiale ale utilizării elementelor multimedia bine 

proiectate  în educaţie au fost identificate de Mayer[3]: 

 perspective alternative 

 participare activă 

 învăţare accelerată 

 învăţare individualizată:  acoperă stiluri de învăţare diverse şi sarcini de învăţare pentru  

toate nivelele de cunoştinţe ale elevilor,  asigură feedback  

 retenţia şi aplicarea cunoştinţelor 

 deprinderi de rezolvare a problemelor şi deprinderi de luare a deciziilor 

 înţelegerea sistemică 

 gândirea de nivel înalt 

 autonomie şi concentrare 

 controlul ritmului şi secvenţierea informaţiilor 

Tăria pedagogică a multimedia rezidă în faptul că utilizează simultan capabilităţile naturale 

ale oamenilor de a procesa informaţii vizuale şi auditive. În plus, aceste două canale procesează 

informaţiile în mod diferit,  ca urmare combinarea mediilor diferite ajută. Conexiunile pline de 

semnificaţie între text şi grafică permit o înţelegere mai profundă şi crearea unor modele mentale mai 

bune decât prin utilizarea singulară a uneia dintre ele. 

Hede şi Hede (2002) au construit un model al efectelor multimedia asupra învăţării [4] (figura 

1.) 
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Figura 1. Modelul Hede şi Hede al efectelor multimedia asupra învăţării 

 

Modelul ajută dezvoltatorii de aplicaţii multimedia să cunoască factorii ce pot face multimedia 

mai mult sau mai puţin eficientă în învăţare. Fiecare factor din modelul Hede şi Hede poate afecta 

învăţarea, rezultând importanţa proiectării instrucţiei. Multimedia are un impact deosebit asupra 

învăţării, însă trebuie proiectată cu atenţie deosebită.  
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Multimedia are un efect deosebit şi în plan emoţional şi motivaţional. De exemplu, elementele 

video au componente emoţionale ce afectează modul în care utilizatorii vizualizează conţinutul. Ca 

urmare, aspectele motivaţionale şi emoţionale trebuie considerate în proiectarea multimedia. 

 

Dezavantajele utilizării multimedia în educaţie 

 supraîncărcare cognitivă 

 lipsa structurării 

 ―lost in cyberspace‖ 

 conţinut excesiv de text 

 non - interacţie (uneori) 

După Reddi, U. V. & Mishra, S. (2003)[5], dificultăţile implementării multimediei în educaţie 

sunt: 

a) Multimedia necesită sisteme de calcul performante 

Sunetele, imaginile, animaţiile şi în mod special videoclip-urile reprezintă cantităţi mari de 

date, ce încetinesc sau chiar sunt incompatibile cu un sistem de calcul cu performanţe reduse. 

Pachetele multimedia necesită calculatoare de o calitate foarte bună. Un dezavantaj al creării cursurilor 

multimedia este acela că este posibil să nu fie accesibile unui segment larg de utilizatori interesaţi, 

dacă aceştia nu au acces la maşini capabile multimedia. De aceea, dezvoltatorii de multimedia trebuie 

să gândească ce tipuri de elemente multimedia vor incorpora în aplicaţii şi să aleagă pe acelea cu 

valoarea semnificativă. 

b) Probleme financiare şi tehnice 

Costurile dezvoltării multimedia sunt foarte mari şi procesul este laborios. Timpul petrecut 

dezvoltând multimedia necesită bani, ceea ce creşte  costurile produsului. 

c) Utilizatorii trebuie să posede cunoştinţe minime de utilizare a calculatorului pentru a putea 

exploata capabilităţile acestui mediu de învăţare. 

d) Pregătirea educatorilor nefamiliarizaţi cu producerea şi proiectarea cursurilor multimedia 

sau a pachetelor poate fi de asemenea complicată. 
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O ALTFEL DE ABORDARE DIDACTICĂ ÎN FORMAREA 

COMPETENŢELOR MORAL-CIVICE ALE ELEVILOR DIN CICLUL 

PRIMAR 

 

Prof. înv.primar Oprescu Irina-Elena 

Şcoala Gimnazială Take Ionescu, Rm.Vâlcea 

 

      Proiectarea curriculară centrată pe competențe răspunde cercetărilor din psihologia cognitivă, 

conform cărora prin competență se realizează transferul și mobilizarea cunoștințelor și a abilităților în 

situații noi. 

       Din perspectiva disciplinei  Educaţie civică, orientarea demersului didactic pornind de la 

competențe permite orientarea către latura pragmatică a aplicării programei școlare prin accentuarea 

scopului pentru care se învață, precum și prin accentuarea dimensiunii acționale în formarea 

personalității elevului. 

       Programa școlară a disciplinei Educație civică are ca finalitate integrarea elevilor în comunitate, 

realizată prin: 

- alfabetizarea moral-civică a copiilor; 

- dezvoltarea unor atitudini pozitive față de propria persoană și față de ceilalți; 

http://www.aset.org.au/confs/2002/hede-t.html
http://cemca.org/EMHandbook/educational.htm
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- valorificarea experienței specifice vârstei, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale asociate 

celei cognitive; 

- inițierea elevilor în practicarea unui comportament moral-civic într-o societate democratică – un 

comportament activ, liber, responsabil, tolerant, deschis, comunicativ, reflexiv, autoevaluativ 

       În acord cu finalitatea urmărită prin studiul acestei discipline, învățarea vizează interiorizarea unor 

norme de conduită, manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic pornind de la 

contextele firești de viață și de la grupurile din care fac parte elevii la această vârstă. 

      Educația prin democrație și pentru societate este un proces complex și de lungă durată. Școlarul 

mic este implicat în viața socială prin apartenența sa la familie, la grupurile de prieteni și de învățare, 

dar și prin relațiile specifice pe care el le poate stabili cu diverse instituții și organizații din 

comunitatea în care trăiește (de exemplu: școala, primăria, biserica, diferite organizații 

nonguvernamentale etc.). De aceea, procesul de socializare trebuie să înceapă de timpuriu. 

      Proiectul cultural-educativ Ocolul Pământului în 80 de poveşti a fost propus de Biblioteca 

Judeţeană Antim Ivireanul. Acest proiect a contribuit la dezvoltarea unor competenţe lingvistice, a 

unor competenţe de exprimare culturală, competenţe social- civice, competenţe de învăţare. 

     Cartea lui Saviour Pirotta - Ocolul Pământului în 80 de povești - a fost punctul de plecare în 

activitățile desfășurate . Volumul menționat cuprinde scurte povestiri anecdotice de pe toate 

continentele, fiecare poveste cu personajele ei, cu fapte bune sau rele, cu tărâmuri de neuitat și, mai 

ales, cu o morală prețioasă. 

      Lectura unei cărţi nu înseamnă numai a citi, ci înseamnă a studia, a cerceta, a descoperi și, mai 

ales, a ne îmbogăți sufletul cu frumusețile lumii descoperite. Astfel, elevii, organizaţi pe echipe,  au 

călătorit în ţări diferite de pe cinci continente, au descoperit lucruri interesante despre alte civilizaţii, 

au depăşit barierele timpului şi spaţiului în căutarea de modele comportamentale. 

      La finalul proiectului le-am propus elevilor să realizăm dramatizări ale poveștilor studiate. Astfel 

am îmbinat comunicarea verbală cu cea nonverbală, am reunit arta literară cu arta teatrală, creând 

contexte de învăţare semnificative pentru viaţa reală.  

     Jocul de rol şi simularea pregătesc copilul pentru situaţii reale de viaţă şi facilitează dezvoltarea 

comunicării verbale şi nonverbale, a empatiei, a toleranţei. Lucrul în echipă antrenează strategiile de 

rezolvare a conflictelor şi modalităţile de comunicare eficientă. Conversaţia euristică, dezbaterea şi 

discuţiile de grup permit elevilor să se raporteze, să înveţe şi să valorizeze atât experienţa personală, 

cât şi experienţa colegilor. 

    Serbarea școlară a fost încununarea muncii noastre … Desigur, activităţile literar-artistice trebuie 

alese în raport cu particularităţile de vârstă şi individuale ale clasei de elevi. Vă prezint în continuare 

scenariul scris pentru elevii mei. 
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    Materialul constituie o dovadă a  preocupării noastre pentru stabilirea unor modalităţi eficiente de 

comunicare cu elevii și părinții lor, de promovare a lecturii ca mijloc de dezvoltare personală, de 

promovare a rolului literaturii în dezvoltarea personalităţii umane. 

 

 Prezentatoare 1: Bună ziua, dragi tovarăşi de călătorie! 

 Prezentatoare 2: De șase luni călătorim împreună pe meridianele globului, într-o aventură de neuitat 

- Ocolul Pământului în 80 de poveşti. 

Prezentatoare 1: Am colindat Pământul în lung şi-n lat, am traversat mări şi oceane, am ajuns din 

America în Africa, apoi în Australia şi chiar mai departe, în Asia, dar iată ne-am întors în Europa. 

Prezentatoare 2: Astăzi vă propunem o călătorie inedită spre Cercul Polar de Nord. Dacă nu ştiaţi, 

Canada este a doua ţară din lume ca întindere, un stat ale cărui graniţe ajung până în zona arctică. 

Prezentatoare 1: Povestea din Canada se desfăşoară în apele reci şi îngheţate ale Oceanului  Arctic. 

Ea  îmbină realul cu miraculosul, într-o aventură ce-şi are rostul ei.  

Prezentatoare 2:  Lectura aceasta îl are ca personaj principal pe vânătorul Taliriktug, un om curajos, 

care nu-şi pierde speranţa, deşi se află în mare pericol, la graniţa dintre viaţă şi moarte.  De unde va 

veni ajutorul? Cine va fi salvatorul acestui om?  

Prezentatoare 1: Haideţi să aflăm împreună, ascultând povestea din Canada. 

(Un grup de elevi interpretează rolurile din povestea Ursul alb.) 

Prezentatoare 2: Mesajul acestei poveşti?! În viaţă, pericole există la tot pasul, dar şi ajutorul vine de 

unde ne aşteptăm cel mai puţin. Important este să fim oameni buni, să avem încredere, să ne păstrăm 

echilibrul sufletesc şi mintea lucidă, să nu ne pierdem speranţa. 

Prezentator 1:  Călătoria noastră pe mapamond ne poartă cu viteza gândului dintr-o zonă îngheţată în 

alta fierbinte. Vom poposi într-o ţară africană, pe malul celui mai lung fluviu din lume. Aţi ghicit 

despre ce ţară este vorba? Şi care este fluviul cel mai lung din lume?... 

Prezentator 2:  Povestea din Egipt nu este povestea unui faraon din Valea Regilor, ci este povestea 

unui tânăr egiptean, pe nume  Farouk, a cărui viaţă atârnă … de un fir de aţă??? Nu!!!... De un coş cu 

ouă!!! Vă invităm să urmăriţi această dramatizare şi să reflectaţi asupra mesajului transmis!  

(Un grup de elevi interpretează rolurile personajelor din povestea respectivă.) 

Prezentator 1: Timpul zboară repede!!!! Viaţa fiecăruia dintre noi are preţul ei!!!  

Prezentator 2:  Chiar dacă în viaţă avem uneori neîmpliniri, eşecuri, noi nu trebuie să deznădăjduim!!! 

Atunci când ni se închide o poartă ruginită, cu siguranţă se va deschide alta nouă, mai strălucitoare!!! 

Prezentator 1: Tânărul chinez Liu, personajul principal al următoarei poveşti, va ieşi pe o poartă, dar 

va intra pe alta. Oare ce se află dincolo de acea poartă? O aventură nouă…ce-i va aduce bunăstarea 

râvnită şi meritată. 
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Prezentator 2: Vă propunem în continuare o poveste parcă ruptă de realitate, o poveste ţesută din 

elemente miraculoase ale culturii populare chineze: Prinţesa dragonilor. 

(O altă echipă interpretează rolurile personajelor din povestea respectivă.) 

Prezentatoare 3: Aloha! Bine aţi venit în Hawaii! 

Prezentatoare 4:  Nu vă temeţi! Marele ascensor de sticlă l-a dus în Cosmos pe Charlie, personajul lui 

Roald Dahl, dar noi vă teleportăm pe minunatele plaje din Hawaii, în vremuri străvechi, când indigenii 

ridicau altare pentru a-şi cinsti zeii. 

(O altă echipă interpretează rolurile personajelor din povestea Zeul- bufniță.) 

Prezentatoare 3: Ultima poveste ne poartă într-o altă ţară insulară: Noua Zeelandă. Povestea este plină 

de învăţăminte.  

            Să învăţăm de la toţi şi din toate!!! Să învăţăm de la natură!!! Să preţuim pădurea!!!   

Să ne iubim unii pe alţii, să renunţăm la orgoliul personal, la interesele personale, pentru binele 

întregii comunităţi. 

Să nu uităm că Dumnezeu este creatorul lumii. El va rândui să ne meargă în viaţă, după măsura 

faptelor noastre!!!! 

(O altă echipă interpretează rolurile personajelor din povestea Jertfa lui Kiwi.) 

Prezentatoare 1: Ocolul Pământului în 80 de poveşti? Da, acesta a fost proiectul iniţiat de Biblioteca 

Judeţeană Antim Ivireanul - Secţia pentru copii, în anul şcolar 2013-2014. 

Prezentatoare 2: Ocolul Pământului în doar 5 poveşti? Da, aceasta a fost tema pentru serbarea noastră 

de final de an şcolar. 

Prezentatoare 1:  Călătoria noastră din această seară se opreşte aici. 

Prezentatoare 2: Dragi colegi, aţi descoperit cine sunt cei mai buni tovarăşi de călătorie în lumea 

cunoaşterii? CĂRŢILE. Anul şcolar viitor, CĂRŢILE ne vor deschide alte porţi ale cunoaşterii.  

Carte frumoasă…cinste cui te-a scris! spunea Tudor Arghezi. Carte frumoasă…cinste şi celui care te-

a citit! adaug eu. 

       Un elogiu adus cărţilor, dar mai ales celor îndrăgostiţi de lectură, poate fi această activitate literar-

artistică intitulată sugestiv Personaje de poveste. 
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AMENINȚĂRI CIBERNETICE LA NIVEL INTERNAȚIONAL 

 

Prof. Pădurețu Emil 

Colegiul Național„Alexandru Lahovari”, Rm. Vâlcea 

 

 

Pe măsură ce economiile țărilor dezvoltate exploatează avantajele oferite de spațiul virtual, 

infrastructura acestora devine tot mai vulnerabilă atacurilor cibernetice. Fenomenul agresiunilor a 

cunoscut o diversificare permanentă, direct proporțională cu dezvoltarea tehnologiilor informației și a 

societății informaționale. Metodele de atac sunt permanent adaptate evoluției din domeniul tehnologic 

și vulnerabilităților identificate. 

Teoreticienii consideră spațiul cibernetic drept al cincilea domeniu în care se poate desfășura 

un război, după sol, mare, aer și spațiu, caracterizat prin dinamism extrem, asimetrie, predictibilitate 

redusă și dificultatea atribuirii agresiunilor. 

În cazul armei-cheie a secolului al XX-lea, bomba nucleară, țările ce o puteau folosi în luptă au 

ales să nu o facă, fiind descurajate de faptul că un contraatac ar fi fost la fel de devastator. În schimb, 

atacul cibernetic ar putea evita acest impediment dacă victima atacului nu știe împotriva cărei țări să 

lanseze contraatacul. 

Primul atac cibernetic a fost semnalat în 1982, când spionii sovietici au furat un sistem de 

control computerizat de la o companie canadiană, fără să știe că specialiștii CIA reușiseră să introducă 

în software-ul acestuia o linie de cod care a generat o explozie masivă la o conductă de gaz din Siberia. 

Deflagrația a fost atât de mare încât a fost detectată din spațiu de sateliții americani, iar Thomas Reed, 

fost comandant al aviației SUA, a descris-o în autobiografia sa ca fiind „cea mai mare explozie non-

nucleară detectată vreodată din spațiu‖. 

Cu toate acestea, atacurile cibernetice au intrat în atenția opiniei publice abia după 25 de ani de 

la acest eveniment, respectiv în 2007, când o țară întreagă - Estonia - a fost afectată, ministerele, 

băncile și numeroase companii fiind nevoite să își oprească activitatea. Primul atac cibernetic asupra 

unei întregi țări a venit pe fondul unei dispute politice pe tema mutării unui monument dedicat eroilor 

sovietici, propunere îndelung contestată de minoritatea rusă din Estonia și de Kremlin. Majoritatea 

informațiilor au indicat ca sursă a atacului adrese de internet originare din Rusia. 

Un an mai târziu, în 2008, Georgia a suferit atacuri similare, într-o perioadă ce a coincis cu 

conflictul georgiano-rus din Osetia de Sud. Din cauza atacurilor venite dinspre Rusia, routerele din 

Turcia și Rusia ce făceau legătura cu Georgia au fost supraîncărcate cu date despre țara gruzină, astfel 

că traficul în exterior a fost complet sufocat, cetățenii Georgiei fiind în imposibilitatea de a accesa 
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vreun site. De asemenea, Georgia a pierdut controlul asupra domeniului .ge, fiind nevoită să transfere 

site-urile guvernamentale pe servere din afara țării. 

Cel mai devastator impact a fost cel creat asupra sistemului bancar. Întrucât băncile și-au sistat 

orice activitate online și nu puteau, astfel, să fie atacate, agresorii au direcționat atacuri către sistemul 

bancar internațional, camuflând sursa acestora pentru a părea că sunt originare din Georgia. În aceste 

condiții, sistemele de securitate ale băncilor internaționale au reacționat, blocând toate conexiunile cu 

sistemul bancar georgian, context care a dus la blocarea imediată a operațiunilor bancare din Georgia 

și la paralizarea sistemului de cărți de credit. 

Atacurile cibernetice asupra celor două țări au determinat o reevaluare a doctrinelor militare 

ale statelor membre NATO, securitatea cibernetică căpătând astfel mai multă importanță. 

Totuși adevăratul început al războiului cibernetic poate fi datat în anul 2010, odată cu apariția 

primei arme cibernetice (virusul Stuxnet), primul virus proiectat să preia sub control și să saboteze 

subtil infrastructurile critice ale unui stat. În 2011, a fost descoperit Duqu, un troian cu caracteristici 

similare Stuxnet, dar proiectat să acționeze ca un „backdoor‖ în sistemul infectat și să fure informații 

confidențiale. 

Nu există nicio îndoială că unele țări investesc masiv în capabilități cibernetice care pot fi 

folosite în scopuri militare, cu atât mai mult cu cât, pe lângă avantajele evidente oferite de spațiul 

cibernetic agresorilor (asimetrie, costuri scăzute etc.), nu există nicio formă reală de descurajare în 

cadrul războiului cibernetic, întrucât până și identificarea atacatorului este extrem de dificilă și, 

respectând principiile dreptului internațional, aproape imposibilă. 

Riscuri suplimentare derivă și din probabilitatea ca entități non-statale ce nu au fost protejate 

împotriva ingineriei reversibile să fi intrat în posesia unor părți ale acestor viruși, care pot deveni 

disponibile pe piața neagră, fie ca servicii oferite unor entități private, fie ca malware dezvoltat la 

comandă. 

Pe de altă parte, capabilitățile apărării cibernetice evoluează în mod egal și cele mai multe țări 

occidentale și-au sporit considerabil apărarea în ultimii ani. O bună apărare în domeniul cibernetic face 

ca aceste amenințări să fie gestionabile, în măsura în care riscurile reziduale par în mare parte 

acceptabile, în mod similar amenințărilor clasice. 

Aceasta penetrare fără precedent a tehnologiei are, de asemenea, partea sa de provocări. Există 

o luptă continuă pentru a atenua provocările legate de amenințările la adresa securității datelor 

cibernetice. Nu există soluții simple sau clare la aceste provocări. Persoanele fizice, întreprinderile, 

societatea și guvernul trebuie să lucreze împreună pentru a avea o viziune comună asupra adevăratului 

potențial al revoluției digitale. 
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Pentru a încheia, aș spune că infrastructura de software este aici pentru a rămâne. Aceasta ne 

aduce noi oportunități de creștere și inovare. Pentru a beneficia de întregul potențial al acestor tendințe, 

trebuie să depășim unele dintre provocările inerente. 
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EDUCAȚIA FINANCIARĂ ÎN CICLUL PRIMAR 

 

Prof. înv. primar Popescu Mirela  

C.N.I. Matei Basarab,  Râmnicu-Vâlcea 

 

 

De ani de zile se discută despre necesitatea unei educaţii economice şi financiare care să-i ajute 

pe tineri să îşi gestioneze, într-un mod cât mai bun, propriile resurse băneşti. Tinerii care au deprins un 

mod economic de gândire au mai multă încredere în sine, sunt mai capabili să adopte decizii privind 

finanţele personale sau cariera pe care o vor urma şi să acţioneze ca autentici cetăţeni informaţi. 

Educația financiară trebuie să se adreseze elevilor din toate ciclurile de învățământ - primar, gimnazial 

și liceal, în egală măsură - desigur în forme şi modalităţi diferite, în funcţie de specificul vârstei, al 

capacităţilor dezvoltate şi al experienţelor trăite la fiecare vârstă. Şcoala trebuie să ofere elevilor o 

educaţie adecvată, să îi ajute să înţeleagă şi să acţioneze eficient în lumea în care trăim. Fundamentarea 

educaţiei financiare pe conceptele economice de bază şi pe modul economic de gândire este elementul 

distinctiv al unui program coerent de „alfabetizare‖ financiară. Însuşirea conceptelor economice 
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fundamentale şi a modului economic de gândire reprezintă traseul de bază pe care trebuie să îl urmeze 

o persoană care are de-a face cu problemele financiare. 

Introducerea ca disciplină opţională a educaţiei financiare în şcoli începând chiar din ciclul 

primar este extrem de binevenită în societatea noastră actuală, în care totul se modernizează rapid, 

banii fiind un subiect extrem de important al vieţii cotidiene. Copiii sunt viitorii consumatori de 

servicii şi produse bancare, dar şi viitorii manageri şi antreprenori și de aceea ei trebuie să fie 

informaţi. Opționalul vine în sprijinul elevilor din ciclul primar și îi familiarizează cu noțiunile 

economice fundamentale și cu modul economic de gândire, cu aspecte ale vieții economice, ajutându-i 

să înțeleagă problemele cu care se confruntă societatea de astăzi. 

Elevii îşi formează astfel competenţe cu privire la gestionarea banilor şi luarea unor decizii care 

au consecinţe financiare, înţelegând în acelaşi timp şi modul în care banii sunt cheltuiţi, economisiţi, 

investiţi, împrumutaţi, adică noţiuni fundamentale ale educaţiei financiare. 

Ce sunt băncile? Ce este numerarul sau bancomatul? Cum se calculează rata dobânzii unui credit 

bancar? Care sunt modalităţile de economisire a banilor? Cine sunt personalităţile de pe bancnotele 

românești? Ce sunt banii? Cum pot fi ei înmulţiţi? Ce este un card? 

La toate aceste întrebări există răspunsuri simple, adaptate vârstei copiilor din ciclul primar, prin 

jocuri, rebusuri şi desene de colorat. Aceste noţiuni, împreună cu multe altele, sunt predate elevilor, 

timp de o oră pe săptămână, la lecţiile de educaţie financiară. Dar dincolo de importanța evidentă a 

înțelegerii conceptelor financiare de bază, formarea abilităților de  planificare și economisire în rândul 

copiilor este un obiectiv esențial pentru dezvoltarea responsabilității și a independenței lor financiare.  

Educaţia financiară reprezintă o formă distinctă de activitate educaţională al cărei scop este să 

pregătească elevii pentru a dobândi abilităţi de management al banilor şi de adoptare a deciziilor care 

au consecinţe financiare, utilizând forme şi activităţi de învăţare diversificate. 

 

Bibliografie:  

 Georgescu-Goloșoiu, Ligia, Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, Manual, Editura 
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FORMAREA MOTIVAȚIEI DE ÎNVĂȚARE ÎN ÎNVĂȚAREA EFICIENTĂ 

                                                             

Prof. Duda Victoria   

 Liceul Teoretic „George Călinescu”, municipiul Chișinău, Republica Moldova 

                                                                         

 

Rezumat: În prezent, problemei motivaţiei i se atribuie o deosebită importanţă în domeniul 

ştiinţelor educaţiei. Conceptele motivaţiei învăţării sunt variate, iar majoritatea noilor concepte 

motivaţionale se grupează în jurul a doi poli: nevoia de competenţă şi controlul anticipator. 

Diversele abordări teoretice ale motivaţiei învăţării îşi au valorificare practică prin stabilirea 

condiţiilor, factorilor, cauzelor, motivelor ce contribuie la formarea motivaţiei de învăţare. 

 Cunoaşterea motivelor reale ale învăţării permite cadrelor didactice să asigure succesul la 

învăţătură al elevilor. 

 Motivaţia învăţării permite personalităţii să-şi stabilească nu doar direcţia, dar şi metodele de 

realizare a diferitelor forme ale activităţii de învăţare, să-şi antreneze în acest proces sfera afectiv-

volitivă a personalităţii. 

        Epoca în care trăim este dominată de o puternică expansiune a ştiinţei şi tehnicii în toate 

sectoarele de activitate şi de accelerarea continuă a ritmului de viaţă. Problema motivaţiei este una 

complexă şi majoritatea cercetătorilor sunt de acord că atingerea obiectivelor educaţionale depinde de 

comportamentul şi atitudinea persoanelor implicate faţă de sarcinile ce le revin. Toţi oamenii sunt 

diferiţi şi deaceea până în prezent nu s-a găsit o soluţie unică pentru a rezolva problema motivaţiei. 

Calităţile individuale ale elevilor interacţionează cu condiţiile şi aspectele ,,locului de muncă‖. 

Important este şi alt factor – dinamica mediului şi a personalităţii. 

Conceptul de motivație se impune în sec. XX. Pentru prima dată cuvântul ,,motivație‖ a fost 

utilizat de către Arthur Schopenhauer într-un articol scris în perioada 1900-1910. Actualmente 

motivația ca fenomen psihic este tratată ca:   

1. Totalitate a factorilor care susțin și orientează, adică determină conduita (Madsen, Godrua); 

2. Totalitate a motivelor (Platonov); 

3. Mobil ce reclamă activizarea organismului și determină direcționarea acestei activizări. 

Larisa Stog și Mariana Caluschi consideră motivația ,,o constelație de motive de interacțiune‖, 

care se referă atât la aspectul energetic, dinamic al comportamentului uman, cât și la aspectul de 

conținut. Iar potrivit lui Al. Roșca, motivația reprezintă ,,totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, 

fie că sunt înăscute sau dobândite, conștiente sau inconștiente, simple trebuințe fiziologice sau idealuri 

abstracte‖ și îndeplinește un rol de activizare generală sau specifică a diferitelor mecanisme.  
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Situându-se pe linia unei pleiade de cercetători americani (Dweck, Weiner, McCombs), Viau 

(1994) defineşte motivaţia în contextul şcolar în felul următor: ,,Motivaţia în contextul şcolar este o 

stare dinamică ce îşi are originile în percepţiile pe care le are un elev despre sine însuşi şi despre 

ambianţa sa şi care îl incită să aleagă o activitate, să se angajeze în ea şi să persevereze în îndeplinirea 

ei, pentru a atinge un scop.‖ 

Pentru Viau, determinanţii motivaţiei sunt: percepţia sinelui, percepţia valorii activităţii, 

percepţia propriei competenţe de a îndeplini această activitate şi percepţia posibilităţii de a deţine 

controlul în privinţa subiectului său. Un elev poate fi motivat dacă răspunde afirmativ la aceste 

întrebări: de ce aş face această activitate? sunt oare capabil s-o îndeplinesc? deţin oare eu control 

asupra desfăşurării ei? 

Majoritatea noilor concepte motivaţionale se grupează în jurul celor doi poli: nevoie de 

competenţă şi controlul anticipator. 

Dacă ai sentimentul că eşti capabil să rezolvi o problemă, vei avea tendinţa să primeşti 

provocarea. Acest impuls este legat de nevoia de realizare, care îl face pe individ să caute să-şi 

sporească eficienţa, să-şi valorifice imaginea de sine. 

În cadrul şcolar, aceste preocupări vor putea lua forma unei informaţii anticipate asupra 

evaluării ceea ce va genera o ,,aşteptare activă‖ din partea elevului şi îl va face să-şi definească 

,,nivelul de aşteptare‖. Care este probabilitatea producerii unei consolidări drept urmare a 

comportamentului? 

În 1972, Abraham Maslow elaborează teoria umanistă a motivaţiei, care, confirmă importanţa 

pentru individ a auto-actualizării şi a dezvoltării propriului său potenţial. Pentru Maslow, trebuinţele se 

eşalonează într-o piramidă cu cinci niveluri: 

Nivelul 1: trebuinţele fiziologice. 

Nivelul 2: trebuinţa de securitate fizică şi economică. 

Nivelul 3: trebuinţele sociale, de apartenenţă la un grup. 

Nivelul 4: trebuinţă de independenţă şi de autonomie. 

Nivelul 5: trebuinţa de autorealizare. 

Trebuinţele sunt ierarhizate în ordinea satisfacerii lor, când este atins un nivel, vine la rând 

următorul. 

Frederik Herzberg, dezvoltă şi modifică teoria lui Maslow. El consideră că există două grupe de 

factori ce influenţează sentimentele celor implicaţi în activitate: factori igienici (extrinseci) şi factori 

motivatori (intrinseci). 

Prezenţa factorilor extrinseci previne insatisfacţia, dar nu conduce la satisfacţie, sunt 

aproximativ echivalentul trebuinţelor de rang inferior (1-3). 
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Factorii intrinseci generează satisfacţia faţă de activitate, sunt aproximativ echivalenţi 

trebuinţelor de rang superior (4-5) ale lui Maslow. 

 Diversele abordări teoretice îşi au valorificare practică. Noul ritm de viaţă solicită implicarea 

elevilor la viaţa obştească, ştiinţifică, artistică, sportivă mult în afara şcolii. Adăugând şi solicitările 

diferitor mijloace de informaţie se conturează imaginea condiţiilor externe, care influienţează elevii 

orientându-i în însăşi atitudinea lor faţă de învăţare, care, de obicei, este activă şi conştientă, 

corespunzător cerinţelor mereu crescânde ale societăţii. 

Formarea atitudinii faţă de învăţătură depinde şi de particularităţile psiho-fiziologice ale vârstei 

şi trăsăturile individuale ale elevilor (caracteriale, afective, intelectuale, motivaţionale), toate acestea 

constituie sistemul condiţiilor interne ale personalităţii elevului ce-i permit o adaptare la cerinţele 

condiţiilor externe. 

Uneori randamentul activităţii elevului este afectat din cauza suprasolicitării funcţiilor mnemice 

(volum mare de informaţii) şi de lipsa unei motivaţii puternice faţă de sarcini. 

Pentru a preveni aceasta, ar fi bine ca cunoştinţele asimilate de elevi să fie rezultatul participării 

lor active în procesul învăţării, al propriului său efort. Astfel, achiziţiile elevilor recompensează prin 

ele însele, iar învăţarea oferă satisfacţii, este plăcută. Activitatea de asimilare a cunoştinţelor trebuie să 

fie susţinută de o dorinţă vie de a învăţa, de voinţa de a învăţa. Asimilarea trebuie să fie înarmată cu 

tehnici de muncă intelectuală şi de cercetare ştiinţifică. În aceste condiţii elevii ajung să fie conştienţi 

de faptul că succesul activităţii lor, prezente şi viitoare, depinde de ei înşişi. 

Exersarea voinţei de a învăţa duce treptat la o dorinţă permanentă de a şti mai mult, de a 

cunoaşte mai mult atunci când eforturile elevului sunt recompensate prin satisfacţii care se găsesc în 

însăşi învăţare şi duc la sentimentul de succes. 

La baza motivaţiei stau cerinţele vitale de care depind existenţa şi bunăstarea organismului. Un 

impuls foarte puternic este curiozitatea, tendinţa de a cunoaşte, de a explora ambianţa. Trebuinţele 

devenite conştiente de obiectul lor sunt ceea ce numim dorinţe. Din ele izvorăsc tendinţele, acţiunile. 

O influenţă mare în procesul educativ are ataşamentul copilului, care îi dă senzaţia de 

securitate, preţuire, afecţiune. Opuse sunt tendinţele agresive ale unor elevi, manifestându-se prin 

emoţii de furie şi acte agresive. 

Majoritatea părinților așteaptă cele mai bune performanțe școlare de la copiii lor. Însă sunt 

aceste rezultate influențate strict de numarul orelor de studiere, nivelului cunoștintelor și de dorința 

părinților? Desigur că nu. Pentru a reuși să aibă performanțe școlare, un copil trebuie să beneficieze 

atât de un cumul de condiții interne, cât și de anumite externe. Astfel, dacă acestea sunt proprice, 

dezvoltarea copilului va fi direct influențată, aceasta fiind un produs al celor doi factori. 

Inițial, condițiile interne constau doar din fondul ereditar al copilului. Într-un cuvânt, dacă acesta a 

http://www.7p.ro/default.aspx?PageID=545
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moștenit de la părinții săi o dorință de învățare sau abilități de învațare, acestea vor influența întregul 

proces al educației. Pe parcurs, acestora li se vor adauga și alte elemente, venite spontan sau pe calea 

educației școlare. Printre acestea, cele mai importante sunt abilitățile, deprinderile și capacitățile, 

alcătuind, astfel, particularitățile sale individuale. 

O atenție deosebită merită a fi acordată elevilor cu probleme speciale. Elevii cu probleme 

speciale de ordin social sau comportamental  este posibil să posede motivaţia de a obţine succesul 

şcolar, deși această motivaţie poate fi dificil de detectat, tocmai din cauza manifestărilor lor 

comportamentale. Întrucât au tendinţa de a-şi explica propriile comportamente nedorite prin factori pe 

care nu-i pot controla (idei de genul: „aşa s-a întâmplat‖) este necesar să fie ajutaţi, mai întâi, 

să conştientizeze că pot exista alte variante, alternative, prin care îşi pot atinge scopurile dorite şi că 

în general există o interelaţie cauză-efect între acţiunile întreprinse şi consecinţele lor. Strategia de 

motivare cea mai potrivită pentru ei este aceea a asocierii curriculei cu trebuinţele și interesele pe care 

le pot avea aceşti elevi. 

Elevii cu întârzâieri în dezvoltarea cognitivă şi socială posedă, de regulă, o scăzută motivaţie 

intrinsecă, în comparaţie cu colegii lor de aceeaşi vârstă, fiind sensibili la factori de motivare de 

natură extrinsecă. Au tendinţa, fie de a subevalua dificultăţile, fie de a trăi un sentiment de 

incapacitate personală și de neajutorare în desfăşurarea unei activităţi de învăţare. Strategia de 

motivare pentru aceşti elevi include, pe de o parte, conceperea unui ansamblu de scopuri realiste de 

atins pentru ei, iar pe de altă parte, încurajarea oricărui comportament productiv, folosirea 

unor factori extrinseci de motivare care să răsplătească stăruinţa şi orice progres realizat, oricât de mic.   

 Elevii rămaşi în urmă la învăţătură (cunoştinţe precare, progres şcolar deficitar) au o 

motivaţie intrinsecă scăzută și de aceea se recomandă folosirea unor factori extrinseci pentru a răsplăti 

orice efort depus la şcoală și orice preocupare de a progresa la învăţătură. Profesorul trebuie să 

stabilească, împreună cu ei, finalităţi ale învăţării atrăgătoare, dar totodată realiste. Aceşti copii au 

nevoie de a fi iniţiaţi în strategii de a învăţa cu eficienţă şi de a li se induce credinţa că succesele pe 

care le obţin se datorează acestor strategii, că insuccesele se datorează unor factori pe care îi pot 

controla (ex. efortul insuficient, neîncrederea în sine etc.). Profesorii le vor oferi asistenţă şi 

ajutor,  atunci când se apreciază că ele sunt absolut necesare, dar nu şi atunci când ştiu sigur că elevii 

sunt capabili să realizeze singuri o sarcină de lucru. In timpul evaluărilor şi testărilor vor fi adoptate 

formule şi proceduri care să elimine anxietatea acestor copii. 

Profesorul, are menirea, ca în activitatea educaţională să cultive la elevi motivaţiile intrinseci, 

bazate pe curiozitate, sete de cunoaştere. 

Rolul motivaţiei în învăţarea şcolară este foarte complex. Cunoaşterea motivelor reale ale 

învăţării elevilor dă posibilitate cadrelor didactice să intervină oportun pentru asigurarea succesului la 
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învăţătură a elevilor. Ea permite cadrului didactic să dirijeze conştient procesul de formare a diferitelor 

categorii de motive eficiente şi învăţarea şcolară, ale căror conţinuturi să corespundă celor ale 

motivelor societăţii. 
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EDUCAȚIE CIVICĂ INTERGENERAȚIONALĂ 
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Studii celebre ale unor cercetători contemporani ca Robert Putnam
i
 sau Francis Fukuyama

ii  

au arătat că dezvoltarea economică a unei societăţi sau comunităţi depinde mai puţin de factori 

consideraţi până acum primordiali (cum ar fi resursele naturale) cât de prezenţa unui tip de resurse 

mai puţin palpabile, dar foarte valoroase, incluse sub denumirea generică de capital social -un 

ansamblu de norme, valori şi aptitudini care sunt împărtăşite într-o comunitate / societate şi 

structura reţelei sociale din acea comunitate. 

      Deşi  concluziile  oamenilor  de  ştiinţă  nu  sunt  unanime  în  ceea  ce  priveşte  rolul  

capitalului  social  în  dezvoltarea economică, ele variază între recunoaşterea unui rol determinant şi 

unul favorizant. Istoria a dovedit că dezvoltarea economică se poate face şi sub presiunea unor 

dictaturi, în condiţiile unui capital social foarte scăzut. Numai că eficienţa acestei dezvoltări este 

mai mică decât în cazul societăţilor în care se manifestă un capital social puternic, bazat pe 

încredere socială, asociabilitate spontană, reciprocitate generalizată şi participare civică. Aceste 

valori reduc foarte mult costurile tranzacţionale ale dezvoltării, suplinesc cu succes un aparat 
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birocratic greoi şi costisitor şi produc mai multă satisfacţie cetăţenilor. Rezultatul este un nou tip 

de dezvoltare, dezvoltarea participativă, care urmează pe linia evolutivă creştere economică => 

dezvoltare umană/socială => dezvoltare durabilă. Caracteristica ce deosebeşte acest tip de 

dezvoltare de cele anterioare este eficienţa sporită.  

În  plan  social  ansamblul de  norme  şi  valori  menţionate  mai  sus  defineşte  un  tip  nou  

de  relaţii  sociale  specifice societăţilor cu un capital social ridicat: cetăţenia democratică / 

participativă. Aceasta implică un set de competenţe civice la un număr semnificativ de cetăţeni 

dintr-o comunitate. Dacă numărul acestora este insuficient sau competenţele pe care le deţin nu 

sunt suficient de puternice, în comunitatea respectivă nu se poate instaura acest tip de relaţii sociale, 

caracterizate printr-un echilibru dinamic de atitudini civice: încredere şi vigilenţă, participare şi 

disciplină, activism şi confort, control asupra puterii şi loialitate faţă de aceasta. 

Ca orice alte competenţe, şi cetăţenia democratică se dobândeşte prin educaţie. Fiind vorba 

de un set de competenţe sociale, într-o societate aflată în tranziţie, cum este cea în care trăim, acestea 

fac obiectul învăţării continue. Deşi este extrem de important ca educaţia pentru cetăţenia 

democratică să înceapă cât mai timpuriu, din şcoală, ca formă a educaţiei civice, aceasta nu se poate 

limita la învăţământul formal. Nevoia de o astfel de educaţie este la fel de mare şi în rândul 

adulţilor, ba chiar mai mare dacă avem în vedere cultura politică pe care au dobândit-o aceştia sub 

regimul comunist. Dată fiind nevoia comună a adulţilor şi a copiilor dintr-o comunitate de a fi 

educaţi în spiritul valorilor cetăţeniei democratice a apărut în mod firesc şi ideea învăţării 

intergeneraţionale caree prezintă o serie de avantajele pentru educaţia adulţilor: 

1. Datorită puterii de persuasiune a copiilor asupra adulţilor, învăţarea intergeneraţională 

constituie un factor de motivare pentru a-i determina pe adulţi să participe alături de ei la activităţi 

de învăţare care altfel le-ar părea fie copilăreşti, fie stânjenitoare. 

2.      Un alt factor motivant pentru adulţi este punerea acestora în postura explicită de educatori. 

Puşi în faţa copiilor, adulţii simt nevoia să le dea acestora lecţii, fie ele numai de viaţă. Dacă acest 

lucru este făcut programatic, adultul care ştie că va trebui să participe la o activitate alături de copii 

se va pregăti el însuşi la fel cum profesorul se pregăteşte înainte de lecţie. 

3.      În sfârşit, un alt factor favorizant pentru educaţia adulţilor este faptul că adulţii doresc să 

fie modele pentru copii sau, în orice caz, să le ofere exemple pozitive. De aceea, adulţii se comportă 

―mai frumos‖ în faţa copiilor, ceea ce constituie o bună ocazie dintre ei să practice unele dintre 

comportamentele civice pe care le presupune cetăţenia democratică. 

În concluzie, lipsa de prejudecăţi şi de experienţă a copiilor le conferă acestora o viziune 

revoluţionară asupra comunităţii, inclusiv asupra rolului şi a modului de funcţionare a instituţiilor 

sale. Învăţând împreună cu ei, adulţii nu au decât de câştigat o nouă perspectivă asupra societăţi, 
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mai apropiată de cea a cetăţeniei active. Entuziasmul şi nonconformismul copiilor îi pot ajuta pe 

adulţi să îşi depăşească vechile cadre mentale şi ―să iasă din cutia gândirii conformiste‖. 

 

 

 

APPROACHES TO TEACHING AND LEARNING 

Prof. Sărdărescu Carmen 

C.N.I. Matei Basarab, Rm.Vâlcea 

 

Schools want their learners to combine both a deep understanding of their own culture and 

nation, with the skills to be global learners who are able to contribute and adapt to the uncertainties of 

the modern world. Cambridge introduced the learner/teacher attributes, which recognise that a 

meaningful curriculum is more than a collection of different subjects. Learners need to develop the 

academic abilities, life skills and attitudes needed to be successful in higher education and in the world 

of work. The purpose of the learner and teacher attributes is to support the development of five 

powerful and highly desirable learning habits that will inspire students to love learning and help them 

to lead fulfilled and successful lives. Students who demonstrate the attributes habitually and skilfully 

employ a broad range of cognitive skills and socio-emotional skills (including personality qualities 

such as resilience, self-motivation and self-regulation) towards effectively managing their 

performance. 

Reflective learners: 

 • are effective at planning and managing their work and performance and accurately evaluating 

their progress  

• understand themselves as learners and the nature of the knowledge they are learning  

• apply their understanding to performance, constantly monitor what they are doing and 

produce appropriate responses  

• are able to think both critically and creatively so as to overcome barriers to learning and 

engage with subject content deeply 

 • learn from mistakes and see failure as a learning opportunity  

• are emotionally resilient when confronted with setbacks 

 • are confident, but not arrogant, in working with others and sharing ideas 

 • care about the learning of others and realise that learning is social and collective.  

While most schools would agree that learning how to become a reflective learner is critical, 

many assume that learners will develop these skills independently and so it is not considered as part of 
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the curriculum. All teachers should prioritise and understand their role in helping students to learn how 

to learn. Some schools have tried to teach learning/reflective/study skills as an extra course. Separate 

classes tend not to be very successful because learning strategies and reflective practice are best 

developed in the context of the learning students experience in their classes. Effective learners 

understand that learning is an active process involving questioning, discovery of barriers, devising 

strategies to overcome the barriers, constantly evaluating progress and changing what they do if it does 

not work. Less effective learners often take a passive approach. When trying to revise, for example, 

they read and re-read books and their notes, trying to absorb the material. This is based on the false 

premise that understanding can be transmitted from a text (or a person) to the memory. Active learning 

has to be deliberately practised in different contexts, and supported by the school and individual 

teachers who understand and model the practices themselves. This will not happen unless it is 

emphasised as a curriculum competence and supported by structures and systems that emphasise: 

 • clearly identifying learning aims and objectives in each subject  

• the development of concepts (and therefore language) that help individuals understand and 

describe the learning process they are going through 

 • emphasising a holistic understanding of each academic discipline, building bridges between 

what is learned in one context and in another 

 • ongoing professional development for teachers and the creation of professional learning 

communities that support teaching practice.  

To conclude,the school curriculum should therefore enable students to develop a holistic 

understanding of themselves as learners, and to reflect on the similarities and differences between 

different subject approaches. The main reason for including academic disciplines in the curriculum is 

that they nurture the ability to think critically and solve problems with applications that are not easily 

acquired from everyday experience. The humanities, social sciences, science, mathematics, languages 

and the arts - when well taught and appropriately assessed - all develop the ability to think critically 

and creatively. They do this in ways that are not easily transferable to other contexts. In order for 

students to become effective critical and creative thinkers in everyday life, they need to be able to 

reflect on and apply approaches they learn in academic disciplines in an interdisciplinary way. 

Interdisciplinary understanding is extremely important. It refers to the ability - and confidence - to 

navigate between disciplines, make connections and develop a holistic appreciation of knowledge that 

provides new perspective  
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DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE – PREMISĂ A CREȘTERII 

PERFORMANȚEI ȘCOLARE  

 
Prof. înv. primar Şerban Diana Cristina 

C.N.I. “ Matei Basarab “, Rm. Vâlcea 

 

          

Comportamentul social și emoțiile școlarilor se dezvoltă odată cu fiecare etapă de vârstă și 

potrivit temperamentului fiecărui copil. Chiar din primele clipe ale vieții copiii intră în interacțiune cu 

părinții,cu frații,cu alți membrii ai familiei –adulți sau copii. Apoi experiențele se multiplică cu cele de 

la grădiniță și din comunitate,de felul în care acestea sunt percepute depinzând în mod semnificativ 

succesul copiilor la școală și în viață. Astfel rolul nostru,al educatorilor trebuie să fie și mai pregnant, 

fiind nevoiți să găsim resurse diverse pentru a-i putea salva pe acești copii de evaluarea globală 

negativă, de gândirea iratională,de emoții disfuncționale și de comportamente dezaprobative. 

           Ce înseamnă inteligenţa emoţională? 

Inteligenţa emoţională este un alt mod de a fi inteligent: inteligenţa inimii. Înseamnă: 

                 - să cunoşti emoţiile, să le recunoşti 

                 - să poţi să te pui în pielea celuilalt 

                 - să ştii să iei decizii 

                 - să-ţi asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci 

                 - să fii motivat 

                 - să ştii să comunici cu ceilalţi pentru a avea relaţii armonioase 

         De ce au copiii nevoie de inteligenţa emoţională? 

Copiii au nevoie de inteligenţa emoţională: 

- pentru a reuşi în viaţă; 

- pentru a avea încredere în ei, în abilităţile lor; 

- pentru a se cunoaşte mai bine şi pentru a-i cunoaşte şi pe ceilalţi; 

- pentru a-şi transforma emoţiile negative, pentru a ştii să se manifeste în siguranţă atunci când se simt 

furioşi, supăraţi, îngrijoraţi, obosiţi, trişti. 

            Aptitudinile cheie ale inteligenţei emoţionale sunt: 

 cunoaşterea emoţiilor- capacitatea de a recunoşte sentimentele atunci când apar şi de a nu le 

elimina dacă nu ne convin: "Sunt furios/ furioasă!" în loc să-mi "înghit" furia sau să iau un calmant. 

 gestionarea emoţiilor- capacitatea de a aborda emoţiile neplăcute, după ce le-am acceptat că le 

simţim. "Îmi ocup timpul cu o activitate care mă face să mă simt bine ". 
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 automotivarea- emoţiile ne fac mai puternici sau mai neputincioşi. "Să-mi dezvolt o formă de 

autocontrol emoţional" 

 recunoşterea emoţiilor - să-mi detectez cu mai multă precizie emoţiile şi să-mi construiesc 

propriul "sistem de lucru" cu ele. 

           De când se poate începe educaţia inteligenţei emoţionale? 

             Unii copii sunt mai inteligenţi emoţional decât alţii. Inteligenţa emoţională se poate învăţa, 

exersa de timpuriu, chiar din primul an de viaţă. Perioada preşcolarităţii este esenţială, deoarece atunci 

învaţă copiii vocabularul emoţiilor, asocierea dintre emoţii şi contextele de viaţă, exprimarea facială a 

emoţiilor (de pildă, învaţă să decodifice o frunte încruntată ca fiind semn de îngrijorare sau supărare, 

un zâmbet ca semn al bucuriei etc.), modalităţi de reacţie la emoţiile celor din jur. La vârsta de 6 ani 

termenii utilizaţi pentru descrierea emoţiilor cresc în diversitate şi cantitate. Copiii devin capabili să 

poarte discuţii cu alţii despre emoţiile lor interne sau pot să asculte ce spun ceilalţi despre emoţiile lor. 

Educaţia şi chestiunile legate de şcoală sunt esenţa vieţii de familie în anii în care copii noştri 

traversează o perioadă critică şi pe care îi petrecem împreună cu ei odată ce au trecut de vârsta primei 

copilării. Pot fi perioade de tristeţe, tensiuni şi dispute, sau de fericire, dezvoltare şi afecţiune. În 

realitate e sigur că toţi copiii trec prin diverse probleme, provocarea cadrelor didactice şi a părinţilor 

este de a le echilibra cu  lucruri bune. Aceasta depinde de cât suntem noi dispuşi să vorbim cu copiii 

într-un mod care-i ajută să-şi exerseze aptitudinile inteligenţei emoţionale. În acest fel, vom avea parte 

de mai puţine cazuri de  „suprastimulare emoţională‖ şi de o mult mai mare înţelegere a sentimentelor 

copiilor. 

Învăţând să comunicăm cu copiii, ne vom bucura împreună cu familiile acestora de o 

inteligenţă emoţională armonios dezvoltată. ,,Devenind mai echilibraţi emoţional, va creşte şi siguranţa 

lor şi încrederea în sine; curiozitatea lor îşi va găsi căi fireşti de exteriorizare, vor învăţa cum să-şi 

câştige independenţa şi autenticitatea în gândire şi comportament, îşi vor dezvolta capacitatea de a face 

alegeri responsabile. ‖( Daniel  Goleman). 

        Câteva metode pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale: 

- Asigură-i un mediu sigur şi echilibrat; 

- Zâmbeşte-i; 

- Învaţă-l să-şi conştientizeze şi să-şi exprime emoţiile; arată empatie când copilul este supărat: ,,Ce s-a 

întâmplat? Eşti supărat pentru că Robert nu se joacă cu tine?‖, ,,Poate nu-i place să se joace cu mingea, 

propune-i să vă jucaţi împreună altceva‖; 

- Explică-i de ce spui ,,nu‖, în loc de doar ,,nu‖; 

- Laudă-l pentru un comportament pozitiv şi încurajează efortul; 
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- Explică-i când şi cum acţiunile sale îi afectează pe alţii. 

 

Cum arată un copil inteligent emoţional? 

Copilul inteligent din punct de vedere emoţional: 

 este conştient de emoţiile sale şi vorbeşte liber despre ele; 

 recunoaşte emoţiile celor din jurul său; 

 comunică uşor despre ceea ce îl interesează sau îl preocupă; 

 ştie să spună NU fără să îi rănească pe ceilalţi; 

 are un bun management al emoţiilor negative; 

 are comportamente rezonabile chiar şi atunci când lucrurile nu merg aşa cum şi-ar dori 

şi nu abandonează o activitate, nici atunci când devine dificilă; 

 are bine dezvoltat sistemul motivaţional – de pildă, nu face unele activităţi doar pentru 

că i-au fost cerute să le facă sau doar cat este supravegheat, ci le face pentru că a înţeles că sunt 

utile pentru propria dezvoltare şi îi oferă beneficii; 

 este sigur pe el în majoritatea situaţiilor, iar atunci când simte că nu se descurcă, cere 

ajutorul; 

 se adaptează rapid la situaţii/ persoane noi; 

 nu îi este teamă să pună întrebări sau să îşi afirme preferinţele; 

 are prieteni cu care se relaxează dar de la care deopotrivă învaţă modele noi de 

comportament. 

Am desfășurat un joc: ”Ce culoare au emoţiile?”pe care copiii l-au îndrăgit și a avut ca scop 

dezvoltarea inteligenței emoționale. 

Reguli:Orice culoare poate fi asociată cu una sau mai multe emoții, precum orice emoție poate să aibă 

propria ei culoare. Cu cât copilul este mai mare, cu atât joculețul poate fi făcut cu emoții mai nuanțate. 

Cînd îi explici o nouă emoție, poți să folosești exemple de situații în care te-ai simțit așa. Joculețul este 

potrivit de la vârsta de peste 4 ani. 

Materiale necesare: cartonaşe colorate în 6 culori: galben, portocaliu, roşu, albastru, verde şi negru. 

Sarcina jocului: Spune-i elevului tău că astăzi veţi descoperi o mulţime de emoţii noi. Aşază pe o masă 

cartonaşele colorate, şi apoi roagă-l să aleagă cartonaşul care se potriveşte cel mai bine cu felul în care 

se simte el pe moment. Alege şi tu unul. Apoi invită-l să denumească o emoţie care se potriveşte cu 

cartonaşul lui. Roagă-l apoi să aleagă alt cartonaş, şi să spună o emoţie care se potriveşte cu culoarea 

aleasă. Repetă acelaşi lucru cu toate cartonaşele. 
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 Fiecare dintre noi asociem la aceeaşi culoare emoţii diferite. Spre exemplu pentru unii roşu înseamnă 

pasiune, pentru alţii furie, pentru alţii frică. De aceea este foarte important să laşi elevul să găsească 

propriile asocieri culoare-emotie, fără să îl corectezi sau să îi spui că greşeşte. Nu există răspunsuri 

corecte sau greşite când vine vorba de emoţii. Acceptă pur şi simplu emoţia spusă de el şi încurajează-l 

să continue. Aceasta nu este o lecţie didactică, ci un joc pe care îl faceţi împreună și care vă va ajuta să 

vă dezvoltați inteligența emoțională. 

Concluzii: 

Sistemul educaţional pune în mod tradiţional accentul pe cele trei activităţi fundamentale - 

scris, citit, socotit- toate caracteristice emisferei stângi (dominată de raţionalitate), excluzând aproape 

educarea facultăţilor emisferei drepte care este sediul imaginaţiei, orientării spaţiale, decodării muzicii, 

culorii, ritmului, creativităţii (dominanta sa fiind intuiţia). 

Pentru ca aceşti copii să nu aibă probleme emoţionale în viitor, şcoala  trebuie să găsească 

mereu noi posibilităţi, noi metode  şi resurse de a le dezvolta capacităţile, în special inteligenţa 

emoţională-  cea mai valoroasă achiziţie pe care se pot baza oricând în viitor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

DANIEL GOLEMAN, Inteligenţa emoţională, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001 

MIHAELA ROCO, Creativitatea şi inteligenţa emoţională, Editura Polirom, Iaşi, 2001 

CECILIA SAS (coord.), Cunoaşterea şi dezvoltarea competenţei emoţionale, Editura Universităţii din 

Oradea, 2010 

JEANNE SEGAL, Dezvoltarea inteligenţei emoţionale, Editura Teora 

 

 

PERSPECTIVE ȘI EXERIENȚE ÎN ACTUL DE EDUCAȚIE 

 

Prof.  înv.primar Stîrcea Denisa 

C.N.I. Matei Basarab, Rm. Vâlcea 

 

  

Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne întrebăm dacă instruirea se 

îmbunătăţeste prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale 

acestora, care le deosebesc de alte medii:interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea de a 

https://www.psihologpentrucopii.ro/2011/07/inteligenta-emotionala-cheia-dezvoltarii-personale/
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oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi ,mai ales, faptul că pot interacţiona 

consistent şi diferenţiat cu fiecare elev. 

„educaţia trebuie să prevină utilizările oarbe ale noilor tehnologii informatice în comunicare, 

să împiedice înstrăinarea omului, să lupte contra dorinţei de divertisment permanent, contra fricii 

nejustificate faţă de noile tehnologii în comunicare, să prevină dimunuarea spiritului creativ”. G. De 

Landsheere 

 Datorită dezvoltării actuale a tehnologiei informaţiei şi comunicării, educaţia în şcoală trebuie 

să rezolve în mod adecvat două probleme: cum se utilizează în general tehnologia informaţiei prin 

intermediul calculatorului şi cum se utilizează software-ul în activitatea didactică pentru a transforma 

calculatorul şi Internetul în auxiliare didactice. 

  „Elevul viitorului va fi un explorator” spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să 

fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării 

conexiunilor între diferite discipline. Din analiza comparativă a reformelor curriculare din unele ţări 

europene şi nu numai, se desprinde necesitatea educaţiei de a ţine pasul cu evoluţiile din noile 

tehnologii informatice şi de comunicare. Principala urgenţă educativă fiind legată de intervenţia  noilor 

tehnologii şi includerea lor în sistemul educativ. 

 Dacă primele realizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai mult pe 

învăţare prin verificarea cunoştinţelor, ulterior au început să apară softuri complexe, care încurajează 

construcţie activă a cunoştinţelor, asigură contexte semnificative pentru învăţare, promovează reflecţia, 

eliberează elevul de mai multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea intelectuală asemănătoare 

celei depuse de adulţi în procesul muncii. Toate aceste elemente modifică aria activităţilor 

profesorului, atât cantitativ, cât şi calitativ. 

 Este unanim acceptată o clasificare a softurilor educaţionale după funcţia pedagogică specifică 

pe care o pot îndeplini în cadrul unui proces de instruire: exersarea, prezentarea interactivă de noi 

cunoştinţe, prezentarea unor modele ale unor reale sau simulare, testarea cunoştinţelor, dezvoltarea 

unor capacităţi sau aptitudini printr-o activitate de joc. 

 Din studiile întreprinse pe plan internaţional s-au desprins o serie de concluzii interesante cu 

privire la eficienţa utilizării software-ului educaţional, dintre care amintim:  

 ● aproape toate cercetările relevă avantajele utilizării calculatoarelor în comparaţie cu alte 

metode; 

 ● reducerea timpului de studiu; 

 ● atitudinea faţă de computer se modifică pozitiv; 

 ● utilizarea computerelor este mai eficientă în ştiinţe decât în domeniul limbilor; 
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 ● în instruirea asistată de calculator exersarea este eficientă în formarea deprinderilor 

elelmentare, în timp ce sistemele tutoriale sunt mai eficiente în formarea deprinderilor intelectuale de 

nivel superior; 

 ● instruirea asistată de calculator este mai eficientă ca instruire complementară, decât ca formă 

alternativă; 

 ● elevii care învaţă încet şi cei rămaşi în urmă câştigă mai mult decât cei fruntaşi; strategiile 

bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt mai eficiente la nivelurile inferioare. 

 Prin soft educaţional denumim un program proiectat în raport cu o serie de coordonate 

pedagogice şi tehnice; în sens larg, prin soft educaţional se înţelege orice program proiectat pentru a fi 

utilizat în instruire. 

 Destinat unei arii mai restrânse, dar dezvoltate ca profunzime şi varietate, este softul proiectat 

pentru a fi utilizat direct în procesul de predare-învăţare, adică în demersul educaţional care poartă 

numele de instruire asistată de calculator. 

 Pentru o primă „degroşare‖ conceptuală a acestei zone, ne vom referi la o clasificare a 

softurilor educaţionale după funcţia pedagogică specifică pe care o pot îndeplini în cadrul unui proces 

de instruire: prezentare de noi cunoştinţe, simulare, exersare, testare, dezvoltarea unor capacităţi sau 

aptitudini, jocuri educative. 

 1. Softuri de exersare (Drill-and-Practice) 

 Softurile de acest tip intervin ca un supliment al lecţiei din  clasă, realizând exersarea 

individuală necesară însuşirii unor date, proceduri, tehnici sau formării unor deprinderi specifice; ele îl 

ajută pe învăţător să realizeze activităţile de exersare, permiţând fiecărui elev să lucreze în ritm propriu 

şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului dat. 

 2. Softuri interactive pentru predarea de cunoştinţe noi. 

 Softurile de acest tip creează un dialog asemănător dialogului profesor-elev între elev şi 

programul respectiv. 

 3. Softuri de simulare  

 Acest tip de soft permite reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real, prin 

intermediul unui model cu comportament analog. Prin lucrul cu modelul se oferă posibilitatea 

modificării unor parametri şi observării modului cum se schimbă comportamentul sistemului. 

 4. Softuri pentru testarea cunoştinţelor 

 Reprezentând gama cea mai variată, întrucât specificitatea lor depinde de mai mulţi factori – 

momentul testării, scopul testării, tipologia interacţiunii – aceste softuri apar uneori independente, 

alteori făcând parte integrantă dintr-un mediu de instruire complex. 

 5. Jocuri educative 



185 

 

 Softuri care sub forma unui joc – atingerea unui scop, prin aplicarea inteligentă a unui set de 

reguli – îl implică pe elev într-un proces de rezolvare de probleme. De obicei se realizează o simulare a 

unui fenomen real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a influenţa atingerea scopului. 

 Una din caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este calitatea interacţiunii 

cu utilizatorul, elevul, de ea depinde măsura în care la elev se produce învăţarea. Din acest punct de 

vedere unele softuri sunt centrate pe elev, altele sunt centrate pe profesor, dar nu-şi propun şi exersarea 

ce poate merge până la individualizarea demersului. 

 „Noile educaţii‖ au o puternică vocaţie inter- şi transdisciplinară. Toate educaţiile ( educaţia 

ecologică, educaţia demografică, educaţia pentru tehnologie şi progres, educaţia pentru timpul liber, 

educaţia pentru pace şi cooperare) nu sunt domenii pentru o singură disciplină care se studiază. 

 Interdisciplinaritatea integrativă şi transdisciplinaritatea au un rol important ,esenţial în 

introducerea noilor educaţii în învăţământ. 

 Perspectiva interdisciplinară presupune aborbarea fenomenelor şi proceselor complexe 

contribuind la formarea unei imagini unitare a realităţii, la însuşirea unei metodologii unitare de 

aborbare a realităţii. 

 Diferenţa dintre perspectiva interdisciplinară şi cea pluridisciplinară constă în aceea că în cazul 

ultimei perspective, fenomenele şi procesele sunt studiate de mai multe discipline, care contribuie la o 

mai bună cunoaştere a lor, fiecare cu metodologia sa. 

 În prezent, arealul noilor educaţii este unul fierbinte, aflat în continuă mişcare şi restructurare, 

datorită complexităţii sale în concordanţă cu perspectiva acţională, procesuală şi relaţională a 

educaţiei. Prezenţa şi folosirea computerului în şcoli este echivalentă cu descoperirea tiparului. 

 La clasă, calculatorul este un instrument indispensabil în procesul de predare-învăţare. Folosim 

calculatorul la aproape toate obiectele de studiu: vizualizăm proiectele realizate de către elevi, pe 

suport electronic, prezentare de materiale multimedia ,accesăm informaţii de pe CD-uri, dischete, 

elaborăm schiţe  structurate ce conţin elemente esenţiale din tema discutată fapt care asigură atât 

fixarea cunoştinţelor cât şi feedback-ul atunci când se revine ulterior la schiţa respectivă.De asemenea 

la îndemâna nopastră este laboratorul de informatică unde se foloseşte software-ul AEL adaptând 

conţinuturile din baza de date cu nevoile de cunoaştere ale elevilor. Pentru clasele I-IV numărul de 

lecţii ce pot fi accesate este destul de redus, singura utilizare eficientă este aceea de a crea şi aplica 

teste elevilor. 

 Abordarea interdisciplinară asigură o integrare logică a tuturor tipurilor de conţinuturi, o 

stabilitate minuţioasă a relaţiilor reciproce dintre materiile de învăţământ. 

 La clasa I am folosit jocul pe calculator „Iată ce cunosc!‖ care presupunea folosirea 

cunoştinţelor de Lb.Română ,matematică, ştiinţe, educaţie plastică. Rolul învăţătorului este minimal în 
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acest joc, copilul fiind evaluat de către calculator. În prima fază trebuie să recunoască imaginea, de 

obicei animale, să scrie numele sub imagine, următorul pas era să despartă cuvântul în silabe, 

următorul pas era de a face corespondenţa între cifră şi număr, având ca sarcină să „tragă‖ în interiorul 

diagramei tot atâtea elemente cât indica cifra, iar ultima etapă era să coloreze imaginea dată. După 

fiecare etapă, calculatorul făcea evaluarea demersului întreprins de către elev, îl încuraja şi îl aprecia. 

Acelaşi program a fost folosit cu succes şi la grădiniţă. 

 Pentru evaluare sub formă de concurs am folosit CD-urile „Cultura generală‖, „Cartea 

curioşilor‖, ce conţin seturi de întrbări din toate ariile curriculare, copilul având posibilitatea de a 

rezolva singur sarcinile şi de a fi evaluat de către calculator. Oricât de important ar fi, calculatorul nu 

trebuie să înlocuiască preocupările specifice copilăriei. Trebuie să conştientizăm părinţii de 

dezavantajele pe care calculatorul le are asupra sănătăţii atunci când se abuzează de folosirea acestuia 

şi de necesitatea  de a asigura un echilibru între activităţile specifice vârstei şi asimilarea tehnicii 

moderne. 

 Concluzii 

 Pe baza celor observate în utilizarea mediilor electronice în învăţare, în timpul lecţiilor, 

formulăm câteva concluzii: 

 ● Calitatea predării şi a învăţării depinde, în primul rând, de calitatea conţinutului produsului 

multimedia, cât şi de modul său de realizare. O persoană poate învăţa foarte mult, dar nu totul, prin 

utilizarea unui soft educaţional de calitate bună. 

 ● Calitatea predării şi învăţării depinde în al doilea rând de competenţa, în specialitate, 

psihopedagogică şi metodică a cadrului didactic, care poate adăuga valoare unui soft educaţional de 

calitate mai slabă, chiar şi atunci când are un nivel mic de competenţă în a utiliza calculatorul. 

 ● Realizarea conţinuturilor educaţionale ar trebuie dezvoltată împreună cu profesorii şi testată 

la clase încă din primele faze de realizare, ca un răspuns la necesităţile reale ale cadrelor didactice şi 

ale elevilor. 

 ● Conţinuturile electronice şi eLearning-ul ,în general, sunt încă la începutul „carierei‖,deşi se 

produc de aproape 20 de ani. În prezent, se tinde către produse adaptive, care se autoreglează după 

profilul psiho-intelectual al utilizatorului. Utilizatorul poate urma ,astfel, un traseu mult mai eficient 

decât tradiţionala soluţie de produs unic care se adresează tuturor. 
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 TRATAREA DIFERENȚIATĂ ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
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Educaţia fizică din ţara noastră are meritul de a fi printre primele din lume care a încercat să îşi 

exercite acţiunea instructiv – educativă, pornind de la particularităţile individuale ale copilului. 

 Tratarea diferenţiată este o cerinţă pedagogică foarte importantă şi complexă. Ea a fost 

acceptată chiar din secolul al XIX- lea. 

Nefiind generalizată, tratarea diferenţiată nu este o orientare metodologică ci o tendinţă 

metodologică. Ea presupune abordarea atât a modalităţilor de tip euristic cât şi a modalităţilor de tip 

noneuristic. 

 Prin deceniile IV-V din secolul nostru, s-au făcut în România primele încercări de aplicare în 

educaţia fizică şcolară a tratării diferenţiate. Rol foarte important în această acţiune a avut profesorul 

Gheorghe Zapan care susţine ideea grupurilor omogene şi a tratării diferenţiate în raport cu 

particularităţile individuale ale elevilor – particularităţi exprimate prin performanţa realizată şi Petre 

Lazăr care militează pentru înfiinţarea „claselor morfologice‖, adică a claselor de elevi organizate după 

criteriul dezvoltări fizice(statură, greutate, capacitate vitală). Ceea ce este interesant la acest autor 

constă în aceea că el susţine importanţa nivelului de dezvoltare a copilului în vederea organizării şi 

realizării actului pedagogic. După P. Lazăr, grupe omogene pot fi constituite indiferent de vârsta 

cronologică.  

În deceniul 4 al secolului nostru aceste idei au fost puse în practică numai în formă 

experimentală, generalizarea lor nefiind posibilă nici atunci şi nici astăzi datorită unor inconveniente 

de ordin organizatoric, educativ şi psihologic. 

De la aceste încercări o perioadă lungă literatura noastră de specialitate nu mai  

semnalează preocupări în direcţia aplicării tratării diferenţiate în educaţia fizică. În ultimul timp, s-au 

văzut unele încercări în această direcţie; dar există unele puncte de vedere ale unor autori care nu 

permit extragerea de concluzii cu caracter general. 
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Fiecare individ reprezintă, un unicat al colectivităţii din care face parte. Într-o clasă de elevi 

sunt tot atâtea individualităţi câţi copii sunt. Astfel, abordarea procesului instructiv – educativ, în ideea 

valorificării potenţialului uman al fiecărei generaţii şi al fiecărui individ porneşte de la luarea  în 

considerare a particularităţilor individuale, de vârstă şi sex. 

 Educaţia fizică şcolară nu se poate concepe fără a porni de la cunoaşterea stării de sănătate, a 

aptitudinilor, înclinaţiilor şi interesului, a motivaţiei elevilor, a capacităţii de adaptare la efort şi a 

perspectivelor de dezvoltare. Totodată, se impune depistarea precoce a deficienţelor fizice, organice şi 

psihice la elevi. Este necesară cunoaşterea fiecărui elev în parte, cu întreaga gamă a particularităţilor ce 

îl definesc. 

 Întregul proces de influenţare a elevului trebuie să aibă ca repere particularităţile lui 

individuale, cu atât mai mult cu cât se acţionează direct asupra organismului copilului, şi nu trebuie să 

ne fie indiferent care vor fi efectele exerciţiului fizic asupra dezvoltării personalităţii copilului. 

Nerespectarea particularităţilor individuale, înseamnă impunerea aceleiaşi pregătiri tuturor 

elevilor – pregătire care este caracterizată de aceleaşi mijloace, aceeaşi dozare, acelaşi volum – în fond 

uniformizare. În această situaţie, cum e şi firesc, apar o serie de elevi pentru care programul este prea 

uşor şi deci nu stimulează dezvoltarea, iar pentru alţii prea dificil şi ca atare aceştia nu pot îndeplini 

cerinţele, nu se pot conforma programului. Nereuşita parţială sau eşecul în cadrul manifestărilor 

motrice ale copiilor (mai ales reacţia celorlalţi copii) pot duce la accidente fizice sau psihice creând 

teamă sau blocaje de ordin psihic, care la rândul lor pot fi una din cauzele rămânerii în urmă sau 

îndepărtarea copilului. Defectele fizice ca şi inabilităţile, „stângăciile‖ motrice au repercursiuni 

serioase asupra echilibrului psihic al copilului, asupra formării personalităţii. În aceste cazuri numai o 

tratare diferenţiată, realizată cu mult tact pedagogic, poate să asigure rezultatele scontate de obiectivele 

instrucţionale şi educaţionale. 

Practica oferă multe exemple de copii şi chiar tineri, trecuţi de adolescenţă, care printr-o tratare 

adecvată a defectului sau a unor întârzieri în dezvoltarea psihomotrică au ajuns, uneori, chiar la 

performanţe nesperate. Demn de subliniat este şi cazul copiilor cu tulburări de personalitate dar care, 

prezentând aptitudini sportive şi fiind orientaţi spre practicarea unor sporturi (mai ales de echipă), au 

realizat performanţe deosebite nu numai sub aspectul rezultatului sportiv, ci şi din punct de vedere al 

integrităţii, al achiziţiilor morale, etice, sociale.  

Condiţia de bază a diferenţierii învăţământului prin intermediul aplicării celor mai adecvate 

metode de instruire constă în cunoaşterea temeinică a fiecărui elev. De altfel, aceasta este condiţia 

esenţială a realizării instruirii diferenţiate.  

Nu se poate concepe tratarea diferenţiată fără cunoaşterea multiplelor aspecte ale personalităţii 

elevului (constituţia morfofuncţională, temperament, caracter, aptitudini, motivaţia etc.) Aceasta nu 
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este un scop în sine, ci este un punct de plecare spre a găsi mijloacele şi metodele cele mai potrivite 

prin care să ajutăm pe elevi să se dezvolte, să se formeze conform cerinţelor speciale şi aspiraţiilor lui 

individuale.  

Abordarea instruirii diferenţiate este justificată , în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, de faptul că elevii 

de aceeaşi vârstă nu au toţi aceleaşi aptitudini fizice şi psihomotrice, ritmul de învăţare este şi el diferit 

la elevii din aceeaşi clasă. Aceste diferenţe impun gradarea solicitărilor fizice; eşalonarea 

conţinuturilor, evaluarea rezultatelor elevilor în funcţie de nivelul de la care au pornit şi nu cu orice 

chip prin raportarea la baremurile prevăzute de cerinţele programei. 

 Tratarea diferenţiată  este o condiţie fundamentală, ea reprezintă cheia succesului în asimilarea 

cunoştinţelor, formarea şi perfecţionarea deprinderilor şi priceperilor motrice la educaţia fizică; 

creează posibilitatea obţinerii performanţei fizice de către fiecare elev, conform posibilităţilor şi 

potenţialităţilor de care dispune. Tot prin tratarea diferenţiată, elevilor li se asigură şanse egale de 

acces şi reuşită în procesul de formare şi autoformare. Implicit, elevilor li se stimulează încrederea în 

forţele proprii, create fiind premisele unei autoaprecieri şi aprecieri obiective. 

 

 

 

GÂNDURI DESPRE O EDUCAȚIE EFICIENTĂ 

Prof. Țurcanu Raisa  

Psiholog școlar Țurcan Tatiana  

Liceul Teoretic „George Călinescu, mun. Chișinău, Republica Moldova 

 

 

 

    „Ca rezultat al implementării Strategiei de dezvoltare a  

educației pentru anii 2021–2030 „Educația–2030”, sistemul 

 de educație al Republicii Moldova, în 2030, va corespunde  

necesităților celor ce învață și ale societății; vor deveni mai rezistenți,  

flexibili, capabili de a oferi educație fără întrerupere în condițiile mereu 

 schimbătoare de ordin social, economic, demografic; va deveni un factor real  

de asigurare a dezvoltării durabile, sociale și economice, prin formarea 

 resurselor umane de calitate, și se va constitui întru-un factor esențial  

pentru dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere.” ( https://www.moldova-

independenta.md/educatie) 

https://www.moldova-independenta.md/educatie
https://www.moldova-independenta.md/educatie
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Nu există timpuri ușoare, problemele cotidiene se împletesc cu cele de stat, universale. Ele există nu 

undeva departe, ci aici, pe loc, lângă noi. Cum? Unde? De ce? Pentru ce? 

  Avem o Strategie Națională de Dezvoltare „Moldova – 2030‖. Conform căreia „va fi asigurat un 

nivel maxim de conexiune și interconexiune cu piața muncii și comunitatea, ca condiție de 

eficientizare a funcționalității sistemului de învățământ; - vor fi create medii favorabile de 

învățare, care vor asigura dezvoltarea celor ce învață, în raport cu potențialul, oportunitățile și 

interesele proprii...”  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/concept_strategie_program_de_implementare_educatia

_2030.pdf ) 

  Universul matematic se încadrează în anturajul cotidian tot mai insistent și mai complex. Specialiștii 

de forță în domeniul dat demult au ieșit din categoria specializărilor înguste și au pătruns, practic, peste 

tot. Istețimea, logica, perspicacitatea, – aceste calități, legate preponderent de știința matematică, - au 

devenit, de fapt, o condiție a supraviețuirii într-o lume schimbătoare și cu multe dedesubturi. 

  Cei care doresc să stăpânească acest obiect, deloc simplu, au nevoie de mult efort, voință, răbdare, 

dar și de o concentrare maximă cu o logică bună și, deseori, rapiditate în gândire. Pentru a lărgi 

substanțial numărul doritorilor de a pătrunde și a cunoaște cu adevărat matematica, dar și de a le ușura 

un pic accesul în această lume extrem de interesantă, dar și dificilă, am ales anumite sarcini, menite să 

faciliteze acest scop. Aceste sarcini:  

- vor permite o vizualizare cât mai clară a condițiilor problemelor; 

- vor îmbina utilul cu elemente de joc; 

- vor avea conținuturi atractive, interesante, chiar și vesele; 

- vor fi cu probleme atât din istoria bogată a matematicii distractive, ce s-au afirmat în timp, cât 

și cu probleme noi, contemporane; 

- vor fi o îmbinare a gândirii logice rapide cu dinamismul în mișcare, pe care îl numim pulsul 

vieții; 

- având și un conținut competitiv, vor evidenția și anumiți lideri cu o minte ageră și cu înclinații 

economice. 

Reieșind din aceste cerințe, va propunem o activitate interactivă, bazată pe experiența profesională. 

Joc intelectual-sportiv „Manager‖ 

     Jocul se petrece între 2 echipe.  

Pregătirea de joc: 

1. Se vor alege echipele din timp; 

https://mecc.gov.md/sites/default/files/concept_strategie_program_de_implementare_educatia_2030.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/concept_strategie_program_de_implementare_educatia_2030.pdf
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2. Fiecare își va alege o denumire a echipei ; 

3. Se va face o scurtă caracteristică a fiecărui membru, exprimată printr-o frază; 

4. Fiecare echipă va pregăti din timp câte doi sportivi pentru o probă de atletică ușoară; 

5. Vor citi din timp informații despre organizarea unei afaceri. 

  Echipele sunt formate. Ele își ocupă locurile pregătite sub formă de cerc. Realizarea sarcinilor 

propuse se apreciază cu fișe din carton sub formă de bănuți de culoare galbenă, numiți „bănuți de aur‖. 

Ordinea răspunsurilor se stabilește prin tragere la sorți. 

Fiecare echipă trebuie să se prezinte, după cum urmează:  

- denumirea ei; 

- fiecare membru, caracterizat printr-o frază. 

Proba 1:  Un mic examen. 

  Imaginați-va, că fiecare echipă reprezintă o firmă, care abia își începe activitatea. Sunteți plini de 

entuziasm, aveți multe idei interesante. Dar să vedem, cât de bine sunteți voi pregătiți pentru această 

activitate. Deci, pentru început, un mic examen din câteva întrebări, care vor fi adresate fiecărei firme 

în parte. Timp de meditație pentru fiecare întrebare – 10 secunde (sunt pregătite 2 fișe cu câte 3 

întrebări) Un răspuns corect – un bănuț de aur. 

1. Instituție de credit  

2. Instituție de schimburi comerciale (tranzacții de mărfuri și valori ) 

3. Hârtie de valoare pe care se plătește dividend în funcție de mărimea beneficiului societății pe 

acțiuni 

4. Orice  activitate economică îndreptată spre primirea unui profit 

5. Împrumut acordat (cu titlu rambursabil) 

6. Difuzare de informații în public 

( 1. Banca. 2. Bursa. 3. Acțiune. 4. Business. 5. Credit. 6. Publicitate.) 

Proba 2: Proba de sport. 

 Desigur, oamenii de afaceri au mijloace de transport. Voi, însă, sunteți firme începătoare, nu dispuneți 

de nici un mijloc de transport. Va trebui să mergeți pe jos și să treceți de anumite obstacole. Fiecare 

firmă a decis să trimită pe cei mai buni sportivi. Un sportiv va face tot posibilul să ajungă primul la 

bancă și să ia plicul cu oferta financiară. Al doilea sportiv va prelua plicul și va 

trebui să ajungă cât mai repede posibil la locul predestinat. Atenție! Primul sportiv 

nu va merge simplu ci cu picioarele întortocheate.                                       

 Al doilea sportiv va alerga cât mai repede, depășind un obstacol.  

START →TRASĂ→PLICUL   

FINIȘ    ←  −−  −  −  −  −  − 
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Oferta băncii: primul, care a ajuns la bancă, a primit 100 euro, al doilea - 50 euro. Acesta este capitalul 

inițial al firmelor. 

Al doilea sportiv, care a ajuns primul la finiș, primește 2 bănuți de aur, al doilea – un bănuț de aur. 

Proba 3: Afacerea 

 Da, nu putem avea prea mari speranțe în băncile noastre, trebuie singuri să vă descurcați. Deci, va fi 

nevoie să organizați cu forțele proprii lucrul și câștigarea banilor. Capitalul inițial îl aveți, l-ați câștigat. 

Întrebare: cum ați putea începe o activitate, având un capital de 100 euro și, respectiv, 50 euro. 

Argumentați. Timp de lucru 10 minute. Recompensa maximă – 5 bănuți de aur. 

Proba 4: Setul de probleme 

  În activitate voastră apar oferte, probleme diferite . Trebuie să soluționați problemele cât mai rapid și 

rațional. Fiecare grup – firmă primește setul de probleme care trebuie rezolvate. Pentru fiecare răspuns 

corect primește 2 bănuți de aur. Pentru rapiditate în rezolvarea problemelor - 2 bănuți. Timp de lucru 7 

minute 

Probleme:  

1. Un iaz are forma unui pătrat, la vârfurile căruia cresc 4 copaci. Fără a schimba locul copacilor, 

cum se poate mări de 2 ori suprafața iazului? 

2. Problemă populară. Un om trebuia să treacă râul împreună cu o 

capră, un coș cu varză și un lup.  

În luntre pot să încapă numai omul și cu el  sau numai lupul, sau 

numai capra, sau numai coșul cu varză. Cum a trecut omul pe celălalt mal al râului capra, coșul cu 

varză și lupul? 

3. La lecția de educația fizică elevii stau într-un rând la o distanță de 1m unul de altul. Tot rândul are 

o lungime de 25m. Câți elevi sunt prezenți la lecție? 

4. La biroul de control al unei uzine au fost aduse 26 de piese metalice de același fel. Se știe, că o 

piesă este mai ușoară decât celelalte. Cum se poate găsi cu ajutorul a trei cântăriri pe balanța fără 

greutăți piesa mai ușoară?  

5. De câte cifre e nevoie pentru a numerota 42 de pagini ale unei cărți, începând cu prima pagină.  

Proba 5: Publicitate 

 Pentru ca să vă bucurați de cât mai mult succes la publicul larg, aveți  nevoie de ... publicitate. 

Promovați-vă producția timp de  3 minute, utilizând cuvintele sumă, produs. Echipele vor înfățișa 

această probă cât mai animat. Recompensă – 3 bănuți de aur, maximum. 

Proba 6:  Perechea potrivită 

 Publicitatea a fost auzită. Aveți succes și succesul a fost reprezentat cu ajutorul graficelor și a 

proverbelor. Găsiți perechea potrivită:  
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1. Participanții vor grupa graficele propuse în conformitate cu conținutul proverbelor. Ultimul grafic e 

fără proverb – găsesc proverbul potrivit. 

2. Echipele se vor întrece în găsirea perechii: proverb – grafic. 

Cerințe: rapiditate, corectitudine, ingeniozitate. De asemenea vor găsi proverbul potrivit graficului fără 

proverb.  

Grafice: 1. f: R → R, f(x) =│sinx│. 2. f: R → R, f(x) = 
 

    
   3. f: R → R, f(x) = { } , (partea 

fracționară), 

 

 

      

 

 

 

Proverbe și maxime: a. „ Nu disprețui văile care stau la temelia culmilor‖, b. „Tot începutul are și 

sfârșit ‖, c. „Repetarea este mama științei ‖. 

Recompensă: un răspuns corect un bănuț de aur. 

Proba 7:  Interviul 

 Fiecare participant își va expune opinia asupra unui anumit moment al activității, care l-a impresionat. 

Recompensă: maxim se va acorda 4 bănuți pentru o echipă. 

Sfârșit: „Capul iscusit la vreme de nevoie se cunoaște‖.(Proverb român) Juriul calculează suma 

bănuților de aur  acumulați pe parcursul jocului pentru a determina echipa învingătoare, comentează 

rezultatele. 

Noi știm să întoarcem 

                  suflarea-n torace, 
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Noi știm Universuri  

                  să scoatem din versuri, 

Noi știm să unim 

                  de prezent un sublim, 

Noi știm să-mpărțim 

                  fericiri când venim. 

Noi știm să aflăm  

                  o cale din sute, 

Să facem comori  

                  din zilele mute, 

S-aducem cu noi 

                  surâsul cel dulce, 

La inimi crispate  

                   acesta să-l ducem... 

Din melodii  

                   să facem izvor  

De duioșie,  

                   vis și amor. (T. Țurcan) 

Bibliografie:  
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PERSPECTIVA PERCEPŢIEI ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 

 

Ec. Vlangăr Cristina - Nelsonia 

Şcoala  Gimnazială  Nr. 5, Râmnicu – Vâlcea 

 

 

Oare cunoaşterea de sine şi cunoaşterea semenilor noştri nu ar conduce la o mai bună eficienţă 

a activităţii educative? Cu siguranţă răspunsul este afirmativ, mai ales când e vorba despre ,,a lucra cu 

oamenii‖. ,,Cunoaşte-te pe tine pentru a-i putea cunoaşte pe alţii‖ – poate aşa ar trebui să sune un 

dicton menit să evidenţieze necesitatea autocunoaşterii. Îndreptându-ne spre sfera proceselor psihice, 

ne întrebăm cum influenţează acestea cunoaşterea. 

Prin percepţie, înţelegem reflectarea în conştiinţa omului a obiectelor şi fenomenelor care 

acţionează direct asupra receptorilor. În percepţie are loc ordonarea şi unificarea diferitelor senzaţii în 

imagini integrale ale fenomenelor respective. Împreună cu senzaţiile, percepţiile asigură orientarea 

senzorială nemijocită a omului în lumea înconjurătoare. Atunci când privim un lucru, ochii noştri 

primesc informaţia sub formă de lumină, care ajung la retină. Celulele vizuale din retină convertesc 

informaţia purtată de undele de lumină în semnale electrice, care sunt transmise zonei vizuale a 

cortexului. Informaţia transmisă este codificată în funcţie de jocurile de lumină, umbre şi culori, dar 

atunci când ne uităm la un obiect, vedem mult mai mult decât atât. Ceea ce percepem, de fapt, nu sunt 

jocuri de lumină, umbre şi culori, ci obiectul.  

Mai mult, îl recunoaştem, ştim dacă am mai văzut sau nu ceva asemănător. Creierul nu primeşte 

informaţia în mod  pasiv, el o integrează şi încearcă să-i prindă sensul. Când privim ceva, ,,ghicim‖ 

inconştient sau formulăm o ipoteză asupra perceptului. 

 Percepţia ocupă un rol esenţial în cunoaşterea semenilor. Nicio persoană nu poate înţelege 

complet altă persoană pentru că niciun om nu împărtăşeşte direct motivele, gândurile şi sentimentele 

celuilalt. Singurul eu la care avem acces imediat este eul propriu. Cunoaşterea celorlalţi oameni nu vine 

indirect şi fragmentar. Totuşi încercăm cu pasiune să ,,umplem‖ abisul dintre o minte şi alta, căci 

fericirea şi supravieţuirea noastră depind de judecăţile corecte ale persoanelor.  

Psihologii s-au preocupat îndelung cu privire la procesul indirect şi misterios prin care obţinem 

,,la connaissance d’autrui‖(cunoaşterea celuilalt). În cel mai bun caz, imaginea noastră despre o altă 

persoană este numai un fenomen – o imagine în mintea noastră- o replică grosieră şi expeditivă a 

realităţii obiective. Aşa cum s-a menţionat, percepţia nu este o cameră fotografică, ea ordonează indicii 

externi care vin la simţurile noastre. Deşi nu cunoaştem direct realitatea externă, conţinutul percepţiei 

corespunde într-o anumită măsură cu ceea ce se află ,,acolo afară‖. Această dilemă obsedează toate 
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ştiinţele. Chiar fizicianul cunoaşte numai fenomenele şi nu adevărul absolut. Efortul său, ca şi cel al 

psihologului, este să facă lumea sa fenomenală să corespundă cât mai apropiat posibil cu ,,ding an 

sich‖(lucrul în sine)necognoscibil.  

Această dilemă kantiană este accentuată în special când se aplică la problema înţelegerii 

oamenilor. Spunem mai degrabă că ,,percepem‖ sau ,,judecăm‖ pe cel de lângă noi, decât îl percepem 

literalmente. Apar însă diferite probleme care intervin atunci când dorim să-i descoperim pe cei alături 

de care trăim.  

În primul rând, ne lovim de ,,accesibilitatea celuilalt‖. Mark Twain scria: ,,Fiecare e o lună şi 

are o parte întunecată pe care nu o arată niciodată nimănui‖. Admiţând că toţi încercăm să ţinem 

ascunse de ochii indiscreţi anumite străfunduri ale naturii noastre, ne deosebim totuşi foarte mult în 

funcţie de măsura în care ne ascundem. Unii oameni se lasă cunoscuţi total de o mare varietate de 

semeni, alţii ,,amuţesc‖ în ceea ce priveşte majoritatea subiectelor, faţă de majoritatea oamenilor. 

Astfel, se poate spune despre unii că sunt voluntar ,,deschişi‖sau extrovertiţi, iar alţii ,,enigmatici‖ sau 

introvertiţi.  

Un alt factor în cunoaşterea celuilalt îl reprezintă ,,primele impresii‖. Pare evident, deşi nu e 

întotdeauna adevărat că, pe măsură ce vedem  sau auzim mai multe despre comportamentul unei 

persoane, cu atât mai exactă este judecata noastră referitoare la el. Totuşi, este surprinzător caracterul 

extensiv al judecăţilor noastre bazate doar pe indiciile cele mai sărace. Rapiditatea uimitoare cu care 

sunt făcute primele judecăţi poate fi uşor demonstrată: ne aflăm într-un mijoc de transport în comun, 

deschidem ochii şi privim două-trei secunde un alt pasager, după care închidem ochii şi reflectăm 

asupra impresiilor , pe măsură ce apar.  

Odată cu privirea cea mai scurtă, apare un proces mental complex, care are ca rezultat, într-un 

timp scurt, poate treizeci de secunde, judecăţi privitoare la sexul, vârsta, statura, naţionalitatea, clasa 

socială şi ocupaţia străinului, odată cu unele aprecieri vagi referitoare la bunăvoinţa, dominanta, 

temperamentul său, suferinţele trecute, ,,rigiditatea‖ şi chiar cinstea sa.  

La o cunoaştere ulterioară, multe din aceste impresii s-ar dovedi fără îndoială greşite, dar 

exerciţiul serveşte pentru a atrage atenţia asupra caracterului rapid structural al judecăţilor noastre. 

Experimentele au demonstrat că, în timp ce trăsăturile personale sunt căutate şi percepute, 

,,judecătorul‖ încearcă adesea în plus să-l pună pe celălalt într-o categorie. De asemenea, dacă primele 

impresii sunt numeroase, bogate şi variate, judecătorii sunt flexibili, deoarece informaţia suplimentară 

corectează şi lărgesc rapid prima judecată, în timp ce aceia care văd puţin la început probabil că 

păstrează o impresie stereotipă şi săracă. 

Al treilea aspect în percepţia persoanei îl reprezintă ,,aptitudinea de a judeca‖. Bronfenbrenner, 

Harding şi Gallwey au studiat două tipuri de aptitudini în acest sens: sensibilitatea faţă de un celălalt 
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generalizat(cunoaştem modul în care omul se comportă în general) şi sensibilitatea interpersonală care 

se referă la aptitudinea de a percepe cum se simte o anumită persoană dintr-un grup faţă de o 

problemă, total separat de o opinie medie. Investigaţiile subliniază faptul că cele două aptitudini sunt 

în general independente. Aceia care sunt judecători buni ai ,,publicului‖ nu sunt în mod necesat 

judecători buni ai ,,persoanei‖. 

E important să-i cunoaştem pe ceilalţi şi e important să ne facem cunoscuţi, înţeleşi în faţa 

celorlalţi. Efortul nostru este să sesizăm corect motivele şi intenţiile celuilalt, căci atunci am cunoaşte 

liniile directoare ale vieţii lui, dar sarcina nu este uşoară. Un mare număr de factori influenţează 

succesul sau eşecul nostru. Oamenii diferă mult în ceea ce priveşte accesibilitatea lor şi total separat de 

autodezvăluirea deliberată, constatăm că unele personalităţi sunt relativ deschise, altele enigmatice în 

structura lor proprie. primul nostru impuls este acela de a insera oamenii în categorii familiare, de a-i 

înzestra cu stereotipuri. Când la primele noastre impresii se adaugă mai multă informaţie, devenim mai 

siguri în judecata noastră, deşi nu în mod necesar şi corect.  

Darul sensibilităţii interpersonale pare să fie corelat cu experienţa şi maturitatea, cu inteligenţa, 

cu complexitatea cognitivă şi autointuiţia. În plus, un bun judecător e probabil bine adaptat în grupuri, 

dar şi detaşat, posedă valori estetice superioare şi e dotat cu un fel special, de înclinaţie psihologică, 

numită ,,intraceptivitate‖. Procesul perceperii persoanei este în aceeaşi măsură asemănător şi diferit de 

toate celelalte procese perceptive. Diferenţa este aceea că obiectele umane, spre deosebire de alte 

obiecte, ne impresionează prin scopurile lor faţă de noi şi prin relativa lor imprevizibiltate.  

Aşadar, procesul perceptiv este unul complex şi deosebit de relevant în cunoaşterea celui de 

lângă noi. Nu putem să devenim ,,maşini automate‖, nu putem să pierdem ceea ce ne conferă 

caracterul uman, nu putem să ne neglijăm, căci o sarcină majoră în viaţă este aceea de a realiza cu 

succes percepţia noastră reciprocă. 
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Pandemia COVID-19 și tranziția rapidă către învățământul online, în toată lumea a produs 

schimbări dramatice în procesul de predare-învățare.  

Competențele digitale se referă la a deține un set de cunoștințe, abilități și atitudini, care fac o 

persoană să dobândească competențe prin tehnologia digitală. 

În sistemul educațional acest lucru a avut un impact major în două direcții: în rândul 

profesorilor prin a-și dezvolta rapid propriile competențe digitale, iar cealaltă direcție a vizat elevii 

care au fost nevoiți să-și dezvolte competențe digitale pentru a ―funcționa‖ în lumea digitală. 

Potrivit Eurostat din 2019, tinerii din România sunt pe ultimul loc în UE la deținerea de 

competențe digitale de bază. Acest studiu demonstrând încă o dată importanța regândirii întregului 

sistem de învățământ, necesitatea investiției și introducerii în rândul elevilor și studenților a acestor 

instrumente.  

Pandemia a determinat conștientizarea lacunelor și deficiențelor semnificative în ceea ce 

privește abilitățile digitale, conectivitatea și utilizarea tehnologiei în educație. Provocările cu care s-au 

confruntat școlile din România au fost: lipsa de predictibilitate, rețea școlară eterogenă cu un puternic 

decalaj digital între unitățile de învățământ, competențe digitale insuficient dezvoltate în rândul 

profesorilor și elevilor, acces redus la tehnologie, lipsă de conectivitate, conectivitate redusă la 

internet, posibilități reduse ale familiilor în a acorda sprijin beneficiarilor educației, copiii, pentru 

participarea la lecții online. 

Ca necesitate se impune alfabetizarea digitală pe următoarele paliere: management și 

administrație, automatizări și anonimizări (înregistrări, catalog online, rapoarte, înregistrarea 

prezențelor sau absențelor, comunicare, evidența progresului, anonimizarea datelor); activitate 

didactică (activitățile de predare, învățare și evaluare, consiliere și orientare, suport psiholoogic), 

remediere, recuperare, performanță/ excelență; comunicare și eficientizarea colaborării. 

De asemenea în rândul tinerilor, orele pot deveni mult mai atractive dacă profesorii introduc în 

activitățile didactice tehnologia digitală. Schimbările aduse de era computerizată a dat naștere unei noi 

generații de tineri, cunoscută și ca nativii digitali. În acest context, a apărut și termenul de 

―gamification‖ care permite o îmbinare armonioasă a distracției cu învățarea prin jocurile digitale 
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precum: Kahoot, Duolinguo, Socrative, FilipQuiz, Ribbon Hero. Alte aplicații extrem de utile sunt: 

Classcraft, ClassDojo, GoalBook, CourseHero, Minecraft, Kidblog. 

Utilizând tehnologia digitală cu siguranță va duce sau cel puțin va da o altă notă orei care va 

deveni mult mai atractivă față de una clasică. Creșterea motivației față de învățare fiind vizibilă. 
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