
 

 

 

COORDONATORI 
 

Badale Maria-Ioana, Belaşcu Alexandra-Roxana, Gavriluţ Doina, Nicoară Dana 

 

 

LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI 

”PROFESORUL, AGENT AL SCHIMBĂRII” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 2019 

                     ISBN 978-973-0-30187-8. 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI 

”PROFESORUL, AGENT AL SCHIMBĂRII” 
 

 

 

 

 

 

„Proiectul intitulat The teacher as a change agent, Nr. 

2018-EY-PMIP-0003 este finanțat prin Granturile SEE (2014-

2021), care reprezintă contribuția Islandei, Liechtenstein-ului și a 

Norvegiei pentru o Europă mai verde, mai competitivă și mai 

incluzivă” 

 

 

Echipa de proiect: 

Director CJRAE Alba: prof. Nicoară Dana 

Responsabil proiect: prof. Belașcu Alexandra-Roxana 

Responsabil comunicare: prof. Badale Maria-Ioana 

Responsabil monitorizare: prof. Gavriluț Doina 

 
  



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

3 

CUPRINS 

INTRODUCERE ............................................................................................................................................................... 6 

ARTICOLE CADRE DIDACTICE ......................................................................................................................................... 6 

 MARCA DE CALITATE – REZULTAT AL MUNCII ELEVILOR ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU (PROF. BECA FELICIA, 

COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA) ..................................................................... 8 

 SUNTEM DIFERIȚI, DAR BUNI PRIETENI - PROIECT EDUCAȚIONAL (PROF. ÎNV. PRIMAR VLĂDĂU 

ALEXANDRINA MARIA. PROF. ÎNV. PRIMAR GAIȚĂ SORINA ELENA, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA 

IULIA) ......................................................................................................................................................... 10 

 PROIECTE ERASMUS+ DERULATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DECEBAL CRICĂU  (PROF. DIRECTOR BLAGU 

IONELA ȘI PROF. CUPȘAN LĂCRĂMIOARA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DECEBAL” CRICĂU ) .............................. 13 

 PROIECT DIDACTIC - EDUCAȚIONAL TERAPEUTIC  (CJRAE ALBA/ȘCOALA GIMNAZIALA “O HULEA”AIUD PROF 

LOGOPED LUCA COSMINA MAURA, PROF CONSILIER BALICA CLAUDIA CORINA)........................................ 15 

 PROIECT EXTRACURRICULAR, COLABORĂM, ÎNVĂŢĂM, NE PERFECŢIONĂM  (PROPUNĂTOR: PROF. 

CONSTANTIN ADRIANA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU “ ALBA IULIA)......................................... 20 

 SISTEM INTERACTIV DE NOTARE PENTRU EFICIENTIZAREA LECTURII ȘI GÂNDIRII - METODA SINELG – 

APLICABILITATE ÎN CONTABILITATE (PROFESOR CIOCAN CARMEN, COLEGIUL ECONOMIC " DIONISIE POP 

MARŢIAN "ALBA IULIA) .............................................................................................................................. 24 

 STEREOTIPURI ȘI PREJUDECĂȚI– CAPACITATEA DE A RAȚIONA  (PROF. TEOMPA AVIU ȘTEFAN, LICEUL 

TEHNOLOGIC “DORIN PAVEL” ALBA IULIA) ................................................................................................. 27 

 PROIECT EXTRAȘCOLAR CU FINANȚARE EXTRABUGETARĂ, PENTRU CREȘTEREA IMPLICĂRII ELEVILOR ÎN 

VIAȚA ȘCOLII  (PROF. CONSILIER DOINA GLIGOR, PROF. ARIEȘANU LILIANA DANIELA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

CÎMPENI) ................................................................................................................................................... 33 

 INFLUENȚA MEDIULUI FAMILIAL MONOPARENTAL ASUPRA INTEGRĂRII COPILULUI ÎN GRĂDINIȚĂ (PROF. 

CONSILIER  POPESCU IOANA-MIRELA, CJRAE ALBA) ................................................................................... 37 

 PROIECT DE PARTENERIAT STRATEGIC EARTHWORM AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 3 CUGIR ERASMUS+, 

ACŢIUNEA CHEIE 2, PARTENERIATE DOAR ÎNTRE ŞCOLI-EDUCAŢIE SUSTENABILĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREPRIMAR (PROF. NICOLETTA HUŞTIUC, PROF. ANCA SICOIE, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR) .......... 40 

 MODELE ÎN MULTICULTURALITATE  (PROF. ALEXANDRU ALINA-SIMONA, LICEUL TEHNOLOGIC 

”ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA) ........................................................................................................... 43 

 PROFESORUL ERASMUS+ AGENT AL SCHIMBĂRII SUSTENABILE (PROF. ANIŞOARA FILIMON, PROF. LAVINIA 

FLEŞERIU, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR) ........................................................................................... 47 

 APLICAREA UNUI PROGRAM DE MANAGEMENT COMPORTAMENTAL, ÎN REACȚII DE FURIE ȘI FRUSTRARE. 

LA ELEVII DE GIMNAZIU (PROFESOR CONSILIER JURJ CRISTINA-MARGARETA, CJRAE ALBA) ....................... 49 

 PROFESOR REFLEXIV-ELEV REFLEXIV (PROF. CONSILIER ANCA MONICA-IULIANA, CJRAE, ALBA) ................. 54 

 ŞCOALA INCLUZIVĂ , O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI (PROF. ÎNV. PRIMAR HAȚEGAN –COMȘA MARILENA, ȘC. 

GIMN. „SIMION BĂRNUȚIU” BLAJ-TIUR) ..................................................................................................... 57 

 FIRMA DE EXERCIȚIU – PRIMUL PAS SPRE ANTREPRENORIAT  (PROF. POPA VICTORIA, COLEGIUL 

ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA) .................................................................................... 60 

 PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  (PROF. ÎNV. PRIMAR MÎNDROC NICOLETA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

”ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA) .............................................................................................................. 63 

 ART-TERAPIA -TERAPIA PRIN JOC. EXEMPLE PRACTICE (PROF. CONSILIER PANȚA GEORGIANA, CJRAE ALBA)

 .................................................................................................................................................................. 68 

 COMPORTAMENTUL BULLYING ȊN ŞCOALĂ (PROF. CONSILIER ŞCOLAR ZOTA ADINA, CJRAE SUCEAVA)...... 71 

 MICII ECOLOGIŞTI, PARTENERIAT EDUCAŢIONAL CU ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM „NĂSÂPIŞTE” 

(PROF. ÎNV. PRIMAR SÎNZA CIUCUR, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR)....................................... 76 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

4 

 SOCIETATE DIVERSĂ - CLASE DIVERSE  (PROF. CONS.  ANI VERONICA, PROF. LOGOPED ANANIE ARIANA, 

PROF. CONS. STAN CORINA, PROF. CONS. SAMOILĂ CLARA – CJRAE SIBIU) ................................................ 79 

 EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ (PROFESOR CONSILIER DELIA MARIA CIOREA, CJRAE ALBA) ........................ 83 

 VALENȚELE ARTTERAPEUTICE ALE TEATRULUI DE PĂPUȘI PENTRU PREȘCOLARI - PROIECT EDUCAȚIONAL 

JUDEȚEAN (PROF. CONSILIER MARINA DIANA, PROF. NEMEȘ CRISTINA, G.P.P. „GULIVER” SATU MARE) .... 85 

 MESERIILE PRIN OCHII MEI ȘI AI TĂI  (PROF. LOGOPED MEGIEȘAN GABRIELA ȘI PROF. CONSILIER  

BROSCĂȚAN ADINA, CJRAE ALBA) .............................................................................................................. 88 

 PROIECT EDUCAŢIONAL PE TEME ECOLOGICE (PROF. ÎNV. PREŞC. NAGY EDINA, GRĂDINIŢA CU P.P. NR.8/9 

DIN ALBA IULIA, JUD.ALBA) ........................................................................................................................ 91 

 PROFESORUL – AGENT AL SCHIMBĂRII. EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ – ORGANIZAREA CLASEI DE ELEVI 

(PROF. MIHON ADELA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI ŞI ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA) ........................... 94 

 EDUCAŢIA ECOLOGICĂ PRIN PROIECTE DE MEDIU (PROF. PAŞCA ADRIANA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE 

GOLDIŞ”, ALBA IULIA) ................................................................................................................................. 96 

 ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI DOMESTICE (PROF. CONSILIER ȘCHEAU DANIELA, PROF. CONSILIER 

CIOVEIE JARCU SUSANA DANIELA, CJRAE GORJ) ......................................................................................... 99 

 FII VOLUNTAR PENTRU COMUNITATEA TA – PROIECT S.N.A.C. (PROF. CHIRILĂ AURORA, LICEUL TEORETIC 

„DECEBAL”, CONSTANȚA) ........................................................................................................................ 103 

 COMPETENȚELE SOCIO-EMOȚIONALE, FACTORI AI SUCCESULUI  ȘCOLAR: SĂ ÎNCEPEM DE LA CATEDRĂ  

(PROF. CONSILIER POPA DELIA, CJRAE ALBA) ........................................................................................... 107 

 CUM PRODUCEM SCHIMBAREA?  (DIRECTOR CJRAE ALBA, PROF. NICOARĂ DANA,  PROF. CONSILIER 

GAVRILUȚ DOINA, CJRAE ALBA) ............................................................................................................... 110 

 ARIPILE ADOLESCENȚILOR- O ÎNCERCARE DE A DEPĂȘI OBSTACOLELE ORIENTĂRII ȘCOLARE ȘI 

PROFESIONALE (PROF. CONSILIER BOGDAN CRISTINA, CJRAE ALBA) ........................................................ 113 

 DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL ÎN PRACTICA LOGOPEDICĂ - ÎNTÂRZIEREA ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI (PROF. 

CONSILIER BERKEŢI CRISTINA RAMONA, CJRAE ALBA) .............................................................................. 116 

 DA, SUNTEM… SPECIALI! PROIECT EDUCAȚIONAL DE INTEGRARE A ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE 

SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ (INIȚIATOR PROIECT: PROF. CONSILIER ȘCOLAR, PARASCHIV MARIA 

NICOLETA, CJRAE TULCEA) ....................................................................................................................... 119 

 EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN GRĂDINIȚĂ (PROF. CONS. CÎMPEAN LUCIA, DIRECTOR, ȘI PROF. ÎNV. PREȘC. 

DIAC MARIANA - G.P.P. „LUMEA COPIILOR” BLAJ) .................................................................................... 122 

 „VIITORUL MEU, ȘANSA REUȘITEI MELE!” (PROF. CONSILIER FILIMON ANA-MARIA, CJRAE ALBA)............ 125 

 CONCURSUL DE PREZENTARE IT: AZI VIRTUAL, MÂINE REAL PRIN FIRMELE DE EXERCIȚIU!  (PROF. FURDUI 

AMALIA, COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA) ................................................... 130 

 PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROGRAMULUI JUDEȚEAN „NOILE EDUCAȚII” „BUCOVINA -TĂRÂM DE 

POVESTE” (PROF. RĂESCU MILICA -G.P.P. ”CĂSUȚA PITICILOR”, CÂMPULUNG MOLDOVENESC                                                 

)  .............................................................................................................................................................. 132 

 METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ÎN ORA DE LIMBA FRANCEZĂ (PROF. BODEA ROXANA, COLEGIUL 

NAŢIONAL “AVRAM IANCU” CÂMPENI) .................................................................................................... 140 

 TOLERANŢA - PROIECT DE ACTIVITATE - CONSILIERE ŞCOLARĂ ( PROFESOR CONSILIER CINĂZAN LUCIA,  

CJRAE ALBA)............................................................................................................................................. 143 

 POVEȘTILE ÎN EDUCAREA COPIILOR (PROF. CONSILIER, LUPȘA EUGENIA, CJRAE ALBA) ............................ 147 

 PROIECT DE ACTIVITATE „SUNT AICI”  (PROF. CONSILIER ȘTEFAN ILEANA MARIA, CJRAE ALBA) ............... 151 

 ȘCOALA ȘI STRESUL (PROF. CONS. CÎMPEAN CRISTINA-MIHAELA, C.J.R.A.E. ALBA) ................................... 154 

 EDUCAREA BUNELOR MANIERE, (PROF. CONS. CÎMPEAN CRISTINA-MIHAELA, C.J.R.A.E. ALBA) ............... 159 

 STIMULAREA ABILITĂŢILOR COMUNICATIVE PRIN JOC (PROFESOR LOGOPED IONICA ELENA DELIA, CJRAE 

ALBA) ....................................................................................................................................................... 164 

 PROIECT EDUCAȚIONAL (PROF. ÎNV. PRIMAR  METEȘ ADELA LETIȚIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ  „MIHAI 

EMINESCU” IGHIU/ȘARD .......................................................................................................................... 166 

 PROIECT NAȚIONAL „CREȘTEM ÎMPREUNĂ” (C.J.R.A.E. MUREȘ - ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ZAHARIA BOIU”- 

SIGHIȘOARA, PROF. CONSILIER ȘCOLAR: BÁLINT ÉVA) .............................................................................. 169 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

5 

 ŞCOALA ŞI FAMILIA ÎN FAŢA UNEI DILEME (ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ZAHARIA BOIU” - SIGHIȘOARA, JUD. 

MUREȘ, PROF. ÎNV. PRIMAR BACIU OLIVIA MARIA) .................................................................................. 172 

 PROFESORUL IDEAL– FACTOR DE BAZĂ ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV (PROF. ÎNV. PRIMAR 

PETRUȚIU RODICA, ȘC GIMN. „AXENTE SEVER” AIUD) .............................................................................. 175 

 IMPORTANŢA DEZBATERILOR ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI (PROF. BUTA RAMONA DORA, 

LICEUL TEHNOLOGIC AIUD) ...................................................................................................................... 178 

 IMPORTANȚA PROIECTELOR ȘI A PARTENERIATELOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ (PROF. COSTE ANCUŢA, 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂIŢA DE SUB CODRU, ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHELNIŢA) ....................................... 180 

 IMAGINEA DE SINE ŞI COMPORTAMENTUL ALIMENTAR (PROF. CONSILIER ALBU SIMONA, CJRAE ALBA)

 ............................................................................................................................................................. ...183 

 VALENȚE EDUCATIVE ALE PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE. IMPLICAREA ELEVILOR CU 

CES ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII. (PROFESOR PSIHOPEDAGOG TEKERES KINGA, CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE 

INCLUZIVĂ NR.3 REGHIN) ......................................................................................................................... 190 
 PROGRAM DE PREVENŢIE A ABSENTEISMULUI ŞCOLAR „CU DRAG, LA ŞCOALĂ…” - NIVEL LICEAL  

(COORDONATORI: PROF. CONS.  DRASCHAN NICOLETA, PROF. CETEAN EMIL, PROF. DIR. DINCĂ CRISTIAN, 

COLEGIUL ECONOMIC ”DPM” ALBA IULIA) ............................................................................................... 193 

 PROFESORUL SECOLULUI XXI (PROF. SILADI LORENA PAULA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂIŢA DE SUB CODRU) 

 ................................................................................................................................................................ 201 

ESEURI ELEVI ............................................................................................................................................................. 201 

 PROFESORUL IDEAL AL SECOLULUI XXI  (SERDENCIUC- CRISTEA BIANCA MARIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ) ............................................................................................................ 203 

 PROFESORUL LUMINĂTOR ( ILIE RUXANDRA, LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA) ....................... 205 

 PROFESORUL IDEAL  (TUDOR BREZESTIANU, COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU” CÎMPENI) ................. 207 

 PROFESORUL IDEAL (PALADE MARIA MAGDALENA, COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU” CÎMPENI) .... 208 

 PROFESORUL IDEAL (POTINTEU ALINA MARIA,  COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI) ........... 209 

 PROFESOR DIN SUFLET ( IVANOV VERONICA, LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA) ....................... 211 

 PROFESORUL IDEAL DIN SECOLUL XXI (ZARA ELENIA NEGURĂ DAMIAN, COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN 

BLAGA” SEBEȘ)  ........................................................................................................................................ 214 

 PROFESORUL IDEAL ÎN SECOLUL XXI  (NICOARĂ ANCA-LUCIA, COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEŞ)

 ................................................................................................................................................................ 215 

 LUMINA MEA (ANCA ANDREEA,  ȘCOALA GIMNAZIALĂ” ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA) ...................... 216 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

6 

 INTRODUCERE 

 

PROFESORUL – AGENT AL SCHIMBĂRII 

 

Simpozionul interjudețean ”Profesorul-agent al schimbării” a oferit ocazia unui schimb de 

bune practici pentru experții educaționali, cadrele didactice, elevii care au participat la proiecte 

similare, Erasmus + şi parteneriate școlare. 

S-a format o rețea interșcolară valoroasă care a favorizat schimbul de bune practici, 

modele de programe de intervenție, proiecte didactice, proiecte extrașcolare toate având același 

numitor comun schimbarea pentru creșterea calității în școli. 

Valoroasă a fost întâlnirea directă a specialiștilor, cadrelor didactice. Schimbul de idei, 

atitudinea deschisă pentru schimbare și nou, creativitatea și spontaneitatea au generat energii 

mobilizatoare la sfârșitul unui an școlar școlar marcat de activități științifice, culturale și de 

dezvoltare. 

Implicarea indirectă a oferit colegilor șansa de a-și prezenta activitatea, de a promova 

proiectele și munca depusă. Noi, organizatorii am strâns fiecare element, ”am compus întregul” ca 

într-un joc de ”puzziling in progress”, în care fiecare piesă e importantă și contribuie la obținerea 

întregului. 

Eseurile elevilor sunt dorințele acestora pentru schimbare, educație, omul de la catedră  și 

au fost atât de frumos, expresiv, artistic exprimate. Elevii vorbesc despre profesorul ideal, perfect, 

model și leagă aceste cuvinte de libertatea de exprimare, creativitate, gândire critică, valori, cel 

care ajunge la sufletul  elevilor. 

Dacă revedem toate lucrările realizate de specialiști, profesori descoperim interesul pentru 

formarea și dezvoltarea caracterelor, creativitate, antreprenoriat, cooperare, valori europene, 

modele, educație, nou, schimbare. Profesorii și elevii au aceleași scopuri. Rămân comunicarea, 

entuziasmul și acțiunea spre un sens comun ca acestea să fie îndeplinite. 

Simpozionul ”Profesorul - agent al schimbării” a fost contextul oferit de CJRAE Alba ca 

elevii, specialiștii şi profesorii să se exprime în diverse moduri. 

 

Echipa de proiect: 

Director CJRAE Alba  prof. Nicoară Dana; 

Responsabil proiect  prof. Belașcu Alexandra; 

Responsabil comunicare: prof.  Badale Maria; 

Responsabil monitorizare:  prof. Gavriluț Doina 
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ARTICOLE CADRE DIDACTICE 
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MARCA DE CALITATE – REZULTAT AL MUNCII ELEVILOR ÎN FIRMA DE 

EXERCIȚIU 

(PROF. BECA FELICIA, COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARȚIAN” 

ALBA IULIA)  

         Marca de calitate reprezintă un instrument prin care se evaluează conformitatea activității 

desfășurate de o firmă de exercițiu în raport cu Standardele de calitate specifice firmei de exercițiu din 

învățământul profesional și tehnic. 

         Marca de calitate este acordată sub forma certificatului „Marca de calitate a Firmei de Exercițiu”, în 

urma evaluării firmelor de exercițiu. 

         Certificatul “Marca de calitate a Firmei de Exercițiu ”este acordat pe două niveluri: nivel de bază 

(corespunzător standardelor minimale) și nivel avansat  (corespunzător  standardelor de referință). 

         Pentru obținerea certificatului „Marca de calitate a firmei de exercițiu” nivel  avansat este necesar 

să se obțină un număr minim de 70 puncte din punctajul maximal de 100 de puncte aferent acestui nivel. 

Acest punctaj este compus din numărul minim  de puncte aferent nivelului de bază (50 puncte) și un număr 

minim de 20 puncte din cele 30 puncte  aferente numai nivelului avansat. 

         Orice firmă de exercițiu înregistrată la ROCT (Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/ Întreprinderilor 

Simulate din România) pe anul școlar în curs, care nu deține certificat ”Marca de Calitate” obținut în anul 

anterior solicitării poate solicita certificatul „Marca de calitate a firmei de exercițiu”. 

         Firma de exercițiu F.E. „TIME OUT CAFÉ” S.R.L. a luat naștere în perioada iulie-august 2014, pe baza 

unui plan de afaceri din cadrul proiectului european în parteneriat cu Consiliul Județean Alba „Realizarea 

unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tinerii în Județul Alba”, conceput de 

către o echipă de elevi a clasei a XI-a. 

         Firma de exercițiu F.E. TIME OUT CAFÉ S.R.L. are ca obiect de activitate comercializare în cafenele şi 

restaurante a băuturilor, inclusiv a produselor de patiserie, având ca scop obținerea supremației în propriul 

domeniu de activitate, oferind servicii de înaltă calitate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. 

         În anul școlar 2018-2019 elevii clasei XI B au preluat activitatea acestei firme de exercițiu și au 

început munca pentru realizarea portofoliului necesar procesului de evaluare în vederea obținerii 

certificatului „Marca de calitate a firmei de exerciţiu”. Echipa de elevi a fost împărțită pe șase grupe, 

fiecărei grupe revenindu-i un criteriu din grila de evaluare a dosarelor firmelor de exercițiu. 

         Grupa „Planificare şi organizare” a avut de realizat prezentarea firmei, organigrama cu indicarea 

numelui fiecărui angajat pe  postul pe care îl ocupă în department, reprezentarea evidenţei documentelor 

şi planul de afaceri. 

         Grupa „Managementul de personal” a realizat documentele de personal specifice: scrisori de 

intenţie, curriculum vitae, contract individual de muncă, fișa postului, statele de salarii cu toţi angajaţii. 

         Grupa „Managementul calităţii” a întocmit un plan de organizare și dezvoltare a afacerii inclusiv o 

prezentare a imaginii firmei prin diverse materiale promoționale. 

         Grupa „Achiziţii şi vânzări” a păstrat contactul cu furnizorii și clienții firmei prin intermediul 

facturilor, ordinelor de plată, comenzi, fișe de magazine, oferte etc.  Au fost realizate tranzacții cu parteneri 

de afaceri (elevi din alte firme de exercițiu) din școală dar și din afara școlii. 
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         Grupele „Taxe şi impozite” și „Financiar-contabil” au avut de prezentat considerente legate de 

eficienţa economică - raportul profit / cheltuieli. 

         Elevii ai fost animați de dorința încadrării în timp și obținerea rezultatelor scontate, au reușit 

finalizarea protofoliului care a fost evaluat și au primit distincția care încununează munca de antreprenor a 

acestora. 

         Firma de exercițiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, deoarece este simularea unei firme reale şi deci se realizează familiarizarea elevilor cu 

activităţile reale, prin simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri, 

utilizarea limbajului de afaceri, dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător 

dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, 

lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, 

flexibilitate. Metoda uşurează trecerea absolvenţilor din şcoală în viaţa activă, deoarece  reduce perioada 

de acomodare la locul de muncă, o mai bună adaptabilitate la schimbarea locului de muncă, flexibilitate, 

asumarea iniţiativei şi a riscului. 

 

Bibliografie 

·         Ghidul firmei de exercițiu: cea mai bună practică, 2012, Editura Didactică și Pedagogică, București  

·         Din școală în viață prin firma de exercițiu, 2005, Editura Didactică și Pedagogică, București 

·         Zafiu Doinița, Puia Andrei, 2002, Ghidul firmelor de exercițiu, S.C. OFFSET GRAFIC S.R.L.Brăila 
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SUNTEM DIFERIȚI, DAR BUNI PRIETENI - PROIECT EDUCAȚIONAL  

(PROF. ÎNV. PRIMAR VLĂDĂU ALEXANDRINA MARIA. PROF. ÎNV. PRIMAR 

GAIȚĂ SORINA ELENA, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA)  

            În anul școlar 2018-2019 colectivul de cadre didactice de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, 

structura Școala Primară Micești a  desfășurat proiectul educațional „Suflet pentru suflet” în parteneriat cu 

asociația „Proiectul viziunea nevăzătorilor”, din Alba Iulia. Ideea acestui tip de parteneriat s-a născut 

datorită necesității de integrare a copiilor cu nevoi speciale în școlile publice, o reacție firească a societății, 

o obligație legală și morală de a asigura normalizarea și reformarea condițiilor educative pentru acești elevi. 

        Datorită faptului că integrarea presupune egalitatea de participare socială și egalitatea de șanse în 

realizarea accesului la educație, considerăm de datoria noastră, de cadre didactice să inițiem un astfel de 

proiect prin care să contribuim la înțelegerea mai largă a fenomenului, la cultivarea toleranței în colectivele 

de elevi pe care le conducem dar și la promovarea conceptului de integrare în grupurile de părinți, mai 

puțin familiarizate cu acesta, pentru eliminarea opoziției, uneori vehementă în acceptarea unor copii cu 

nevoi speciale în învățământul de masă. 

          Scopul acestui demers a fost cooperarea interinstituțională în vederea îmbunătățirii actului 

educațional desfășurat  la clasele primare prin găsirea unor soluții educaționale de care să beneficieze atât 

elevii cu nevoi speciale cât și colegii lor, cum ar fi colaborarea, întrajutorarea, creșterea toleranței și a 

întelegerii față de colegii lor. 

        Am vizat prin acest tip de activitate și perfectionarea cadrelor didactice prin îmbunătățirea 

managementului clasei, prin colaborarea cu personalul de specialitate pentru cazurile punctuale din școala 

noastră dar și a familiarizării cu cazuri ce necesită modalități diferite abordare. 

Obiectivele proiectului „Suflet pentru suflet” au vizat atât, cadrele didactice, elevii ciclului primar cât și 

colectivul de părinți. 

- Îmbunătățirea managementului clasei, prin colaborarea cadrelor didactice cu psihologul școlar, și 

cel de la centrul terapeutic; 

- Educarea elevilor cu cerințe speciale în şcoli obișnuite alături de ceilalți copii normali; 

- Asigurarea de programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES; 

- Încurajarea  relațiilor de prietenie și comunicare între toți copii din clasa / şcoală; 

- Respectarea regulilor grupului-clasă, prin  promovarea autocontrolului tuturor actorilor implicați; 

- Dezvoltarea abilităților de comunicare, sociale și emoționale ale elevilor; 

- Dezvoltarea abilităților de comunicare, de autocontrol emoțional și pedagogice ale profesorilor și 

părinților; 

- Identificarea  surselor de stres școlar; 

- Dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitive prin autocunoaștere 

și dezvoltare personală; 

- Creșterea motivației școlare prin clarificarea scopurilor de lungă durată; 

- Crearea unui context familial propice dezvoltării intelectuale; 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

11 

- Creșterea încrederii și a relaționării dintre copii, părinți și școală; 

- Adaptarea programelor școlare la particularitățile individuale ale elevilor. 

Proiectul de față s-a desfășurat pe parcursul întregului an școlar 2018-2019 materializându-se prin 

diverse activități educative, schimb de experiență, activități de creație sau de divertisment ca:  

- Vizite la  centrul terapeutic „Proiectul viziunea nevăzătorilor”, în cadrul programului „Școala altfel”, 

vizite la care au participat și părinții elevilor de la școala primară Micești. 

- Realizarea de activități  artistice în comun: desene, colaje, pictură pe lemn și sticlă cu tema 

„Centenarul Marii Uniri”. 

- Concert de colinde realizat în pre ajunul sărbătorilor de Crăciun, concert desfășurat în Biserica 

Ortodoxă din Micești unde am avut ca invitați atât copiii cu nevoi speciale cât și părinții și bunicii 

acestora. 

- „Primim lumina învierii” activități în comun și separate: desene, pictură, colaj, încondeiere, 

activități caritabile. Am lansat chiar un proiect de voluntariat intitulat „Suflet pentru suflet” în 

preajma sărbătorilor Pascale. 

- „Lumea copilăriei”- activități recreative, bal mascat. 

Pe tot parcursul proiectului am avut întâlniri atât în cadrul formal, cât și în cel informal, am desfășurat 

de activități comune elevi-părinții, discuții între părinți și consilierul școlar, psihologul centrului, profesori, 

desfășurarea de programe individuale pentru fiecare familie (în funcție de personalitatea și contextul 

familial individual), având drept rezultate așteptate implicarea părinților în activități educaționale, în cadrul 

cărora să se valorifice comunicarea între membrii grupului, între familie și școală, dezvoltarea încrederii în 

sine și în cadrele didactice, dezvoltarea propriilor abilități. 

        Activitățile desfășurate în  cadrul acestui proiect au oferit satisfacții elevilor, au participat cu plăcere la 

activități artistice, au devenit mai siguri, mai activi, dornici să se afirme, a crescut gradul de încredere în 

forțele proprii. 

       După primele vizite desfășurate la centrul de copii cu nevoi speciale am avut plăcerea să vedem o 

implicare deosebită a părinților elevilor noștii care desfășoară activități de voluntariat  în mod individual în 

cadrul centrului. Acest lucru a dus la o mai bună înțelegere a nevoilor acestor copii, la sensibilizarea 

colectivului de părinți, la o cooperare reală și constructivă. 

       De asemenea trebuie să menționăm că acest proiect a deschis noi punți de comunicare între școală și 

comunitatea locală, am beneficiat de sprijinul comunității și al Bisericii Ortodoxe Micești pentru derularea 

unor acțiuni caritabile prin strângerea de alimente, legume, fructe pe care le-am donat asociației.  Proiectul 

Viziunea Nevăzătorilor din Alba Iulia, desfăşoară acţiuni de sprijin şi programe artistice precum Concertul 

de colinde. 

       În concluzie putem afirma că desfășurarea unor astfel de proiecte educaționale este în beneficiul 

tuturor participanților: elevi, părinți, cadre didactice. Relația şcoală - părinți s-a îmbunătățit fundamental, 

acești elevi cu nevoi speciale nu mai sunt priviți cu reticență sau cu teamă, de ceilalți copii sau de către  

părinții acestora, astfel că ne putem mândri că s-a realizat integrarea lor cu succes în colectivele de elevi de 

la ciclul primar al Şcolii Primare Micești. Copiii cu nevoi speciale nu sunt doar acceptați de către colegii lor, 

ci și antrenați în jocurile de grup, încurajați să participe la activitățile de la clasă, la cele extrașcolare, sunt 

apreciați pentru fiecare progres pe care îl fac. 
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PROIECTE ERASMUS+ DERULATE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DECEBAL 

CRICĂU  

(PROF. DIRECTOR BLAGU IONELA ȘI PROF. CUPȘAN LĂCRĂMIOARA)  

În anii școlari 2018-2019, 2019-2020, Școala Gimnazială Decebal Cricău beneficiază de cofinanțarea 

a trei proiecte europene Erasmus+ de către Uniunea Europeană: Science and kids, nr. 2018-1-IT02-KA229-

048230_5, Play to learn, learn to play, nr. 2018-1-LT01-KA229-047004_2 și Back to nature, further into the 

future, nr. 2018-1-UK01-KA229-047892_5. 

Toate cele trei proiecte sunt parteneriate strategice finanțate prin Programul Erasmus+ și aprobate 

în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, runda 2018 și se vor desfășura pe durata a doi ani 

școlari, respectiv 2018 – 2019 și 2019 - 2020, integrându-se în curriculum-ul şcolii prin intermediul mai 

multor discipline de studiu.  Limba de comunicare este limba engleză, prin intermediul căreia elevii, dar și 

cadrele didactice participante, îşi vor perfecţiona abilităţile lingvistice. 

Până în prezent, școala noastră a participat la activitatea de formare din Italia (Vittoria, Sicilia) în 

perioada 25 noiembrie – 1 decembrie 2018, fiind reprezentată de către trei cadre didactice: prof. director 

Blagu Ionela, prof. Corodeanu Marinela și prof. înv. primar Cupșan Lăcrămioara, coordonatorul proiectelor. 

Tema principală a acestei întâlniri a fost Learning outdoors - current trends in Europe (în cadrul proiectului 

Back to nature, further into the future). Pe lângă aceasta au mai fost abordate subiecte precum sistemele 

educaționale din România, Italia, Turcia și Anglia, proiectarea activităților outdoor, exemple concrete de 

activități în natură, asistențe la ore, schimb de bune practici, workshop cu materiale concepute de către 

psihologul școlar, evaluarea întâlnirii, dar și vizite de documentare. 

Tot în acest an școlar, instituția noastră a participat la activitatea de formare din Lituania (Silute) în 

perioada 2 – 8 decembrie 2018, în cadrul proiectului Play to learn, learn to play. Cadrele didactice prezente 

la această activitate au fost prof. director Blagu Ionela, prof. Marian Cristea Marinela și prof. înv. primar 

Cupșan Lăcrămioara. În cadrul întâlnirii am participat la activități cu specific tradițional, jocuri tradiționale, 

asistențe la ore, activități de predare, vizite de documentare, confecționarea păpușilor, a lumânărilor din 

ceară și participarea la seminarii de formare. 

În perioada 13 – 19 ianuarie 2019, școala noastră a participat la a doua întâlnire de proiect din 

cadrul parteneriatului Play to learn, learn to play, în Samsun, Turcia, fiind reprezentată de către două 

cadre didactice, prof. înv. preșcolar Groza Nicoleta și prof. înv. primar Cupșan Lăcrămioara, coordonatorul 

proiectelor, dar și de către trei elevi: Șandru Denisa (clasa a VIII a), Adam Anda (clasa a VIII a) și Crișan 

Andres (clasa a VI a). Tema principală a acestei întâlniri a fost Traditional games. Pe lângă aceasta au mai 

fost abordate și alte activități precum jocurile de stradă, asistențe la ore, jocuri de rol, muzica și dansurile 

tradiționale, vizite de documentare la muzeurile Gazi și Kent, orașul Amasya. 

O altă întâlnire de proiect a avut loc în perioada 3 – 9 februarie 2019 în cadrul proiectului Back to 

nature, further into the future, în Istanbul, Turcia. Cadrele didactice prezente la această activitate au fost 

prof. înv. primar Cupșan Lăcrămioara, prof. Știop Anca, prof. Danciu Claudiu, analist programator Gavrilă 

Silvia, prof. Marian Cristea Marinela și prof. Corodeanu Marinela. În cadrul mobilității a fost abordată tema 

Activitățile în natură și numerația. Pe marginea acesteia, au fost derulate activități de formare a 

profesorilor, dar și activități concrete derulate de către elevii școlii gazdă. De asemenea, am participat la 

activități cu specific tradițional, dansuri tradiționale, prezentarea sistemului educaţional turc, asistențe la 

orele de matematică, workshop-uri privind formarea abilităților matematice în fiecare țară, prin oferirea 
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unor exemple concrete, vizite de documentare la Basilica Cistern, Maiden`s Tower, Bosfor, Blue Mosque, 

Camlica Hill etc. 

În perioada 17 – 23 februarie 2019, a avut loc prima întâlnire în cadrul proiectului Science and kids, 

desfășurată în Bosco Chiesanuova, Italia. La această mobilitate au participat șapte cadre didactice ale Școlii 

Gimnaziale Decebal  Cricău: prof. înv. primar Cupșan Lăcrămioara, prof. înv. primar Macavei Diana, prof. 

înv. primar Condriuc Ana, prof. înv. primar Turdean Daniela, prof. limba română Găldean Elena, prof. înv. 

preșcolar Groza Nicoleta și prof. înv. preșcolar Cioara Liliana. Acest proiect se adresează cadrelor didactice 

din învățământul preșcolar și primar, dar și celor implicate în derularea activităților cluburilor tematice 

organizate la nivel de proiect. Tema întâlnirii a fost prezentarea activităților specifice clubului de științe, în 

cadrul căruia elevii, împreună cu profesorii italieni, au efectuat experimente stiințifice, dar și activități 

specifice domeniului tehnologic, respectiv roboticii. A avut loc prezentarea sistemelor educaționale din 

fiecare țară, reprezentații artistice oferite de către elevii italieni, spectacol de teatru, asistențe la ore, 

workshop-uri tematice, precum și vizite de documentare în Veneția și Verona. 

Ultima întâlnire de proiect din acest an școlar a avut loc în Ruda, Polonia, în cadrul proiectului Play 

to learn, learn to play, în perioada 6 – 10 mai 2019. La această întâlnire au fost prezenți trei elevi din clasa a 

VII-a ai școlii noastre, respectiv Cîrnaț Nicholas, Lupșan Rareș și Marin Alexandra, însoțiți de către prof. 

Blagu Ionela și prof. Marian Cristea Marinela. Elevii școlii noastre au prezentat Legenda Mureșului și a 

Oltului, prin intermediul unui teatru de păpuși și i-au învățat pe elevii străini diferite jocuri naționale. În 

cadrul întâlnirii s-au prezentat programe artistice, jocuri și jucării tradiționale. Oaspeții au participat la 

workshop-uri interesante, legate de tema proiectului, în cadrul Muzeului Casa Păpușilor, Muzeului 

Etnografic și a Palatului Royal din Varșovia. Mai jos, puteți observa câteva aspecte surprinse în cadrul 

proiectelor. 

 

 

 Bibliografie: www.erasmusplus.ro 
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PROIECT DIDACTIC - EDUCAȚIONAL TERAPEUTIC  

(CJRAE ALBA/ȘCOALA GIMNAZIALA “O HULEA”AIUD PROF LOGOPED 

LUCA COSMINA MAURA, PROF CONSILIER BALICA CLAUDIA CORINA)  

Clasa a V-a 

Tipul activității: corectiv terapeutică, învățare- fixare-recuperare 

Unitatea/conținutul învățării: ,,Cunoașterea naturii și farmecul anotimpurilor’’ 

Tematica activității: Anotimpurile - întrebări și răspunsuri, joc de consolidare, anotimpurile, timpul și 

expresivitatea comunicării. 

Obiective cadru: 

- dezvolatarea capacității de exprimare orală și a capacității de receptare a mesajului;                        

- dezvoltarea capacității de atenție, memorare, gândire, de receptare a mesajului scris, de exprimare 

în scris. 

Obiective operaționale:  

- să observe și să verbalizeze acțiunile desfășurate zilnic, în timp : dimineața , prânz, seara;  

- să utilizeze exerciţii senzorio-motorii de așezare în ordine a unor obiecte , a timpului, cu folosirea 

termenilor; 

- să asocieze și să perceapă trecerea timpului cu formarea reprezentărilor de: viitor-mâine, prezent-

acum, trecut-ieri,  zile, luni, ani, înainte - după, prima dată - a doua oară, ziua - noaptea, azi – mâine 

– ieri – acum, etc; 

- să cunoască și să aprecieze mediul înconjurător, fenomenele naturii: ploaia, fulgerul, grindina; 

- să utilizeze informații existente în structura cognitivă în scopul exploatării achizițiilor însușite în 

activitatea de învățare în contexte variate. 

Obiectiv terapeutic recuperator: - dezvoltarea orientării spațio-temporală a elevului. 

Resurse:  de timp: 45 min 

                de spațiu: cabinet logopedic 

                umane: elevi, logoped, consilier 

Strategia didactică: inductiv-investigativă, de descoperire 

Metode si procedee didactice: - jocul didactic, exercțiul, problematizarea, munca independentă, 

conversația euristică, explicația, metoda ciorchinelui, brainstorming, aplicarea exercițiilor din proiectul ”The 

teacher as a change agent”. 

Resurse materiale/mijloace de învățământ și materiale didactice:   - imagini suport, material lingvistic, fişe 

de lucru, cartonaşe cu imagini, hârtie, creioane, soft-uri 

Bibliografie: 

Balaban, Valeria, 2012, Antologie de fişe pentru prevenirea şi corectarea dslexo-disgrafiei, ed Imprimeria 

Ardealului, Cluj-Napoca 
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Boldan, Mihai, 1997, Ghidul pronunţării corecte la copii, Ed Letkon, Zalău 

Ghergut, Alois, 2001, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale, ed Polirom, Iaşi 

  

  DEMERSUL METODIC ANALITIC AL ACTIVITĂŢII 

 

1. Spargerea gheţii: Se explică jocul de spargere a gheții. Se ia o foaie A4 în mână şi un marker. 

Participanții se grupează câte 2 şi fără a se uita pe hârtie, își desenează portretul unul celuilalt în 10 

secunde, se scrie numele participantului şi i se oferă portretul. Se continuă cu alegerea altui participant. 

După 5 minute putem să avem 4-5 portrete ale noastre, din care alegem unul, care ne place. 

2. Introducere în activitate: Instructaj verbal, Controlul prezenţei, Pregătirea materialelor 

3. Captarea atenției : Voi face introducerea în atmosferă prin diverse exerciţii de încălzire, asigurarea unui 

climat psiho-pedagogic favorabil desfăşurării activităţii 

4. Anunțarea temei: Voi anunţa obiectivele urmărite, expunerea subiectului şi sarcinile avute în vedere. Voi 

distribui materialele şi voi purta discuţii aferente. Scopul. Portofoliul – totalitatea materialelor adunate. 

5. Desfășurarea activității: Discuţii. Fișe de lucru – Anotimp1, Metoda ciorchinului, Anotimpurile, lunile 

anului, zilele, ora. Voi prezenta elevilor scopul acestei activităţi pentru orientarea în timp şi perceperea 

trecerii timpului. Calendarul. Câte luni are anul? Câte zile are anul? Câte zile are o lună? Câţi ani ai tu? Cu ce 

lună începe anul? În ce anotimp suntem? Când începe anul şcolar? Câte luni are un anotimp? Când e 

vacanţa? Ce anotimp îţi place? 

6. Stimularea proiectivităţii imaginii: Se folosesc cartonaşe cu imagini pe anotimpuri, cu lunile anului. Ex - 

Iarna: albastru, steluţe albe. 

7. Dirijarea activității educațional terapeutice: Vara - Legumele. Este foarte cald., zilele sunt mai lungi, 

nopţile mai scurte. Toamna. - Ziua mai mică. Se strâng recoltele de pe câmp, plouă, bate mult vântul, 

oamenii se pregătesc pentru iarnă. Iarna -  Zăpadă, frig, ziua tot mai mică, frig, ger, ninsoare, soarele nu are 

putere de încălzire. Fişe de lucru - Ceasul. Ce rol are ceasul? 

Ceasul ne arată cât timp a trecut de „atunci”, de după, de ieri, de azi la prânz, câte ore mai sunt până mâine 

sau poimâine. Orar, minutar, secundar. Discuţii aferente.  Vor primi ceasuri de jucărie. Se vor fixa. 

Primăvara: verde, flori galbene. Vara: flori galbene. Toamna: pere portocalii. Implicaţii metodice în actul 

lexic. Se va analiza fiecare anotimp. 

Metodologie: CLIMA. Anotimpurile sunt influenţate de starea vremii: precipitaţii, temperatură. 

Precipitaţiile: lichide / solide. Ploaia, lapoviţa, ninsoarea, burniţa, chiciura, grindina. Vara – secetă, căldură, 

caniculă. Se coc fructele, zarzavaturile. 

8. Obţinerea feed-back-ului: Ne axăm pe anotimpuri. Metoda ciorchinelui: Ce schimbări sunt în natură? De 

ce este verde natura? Ce sărbători avem în această perioadă? Cuvântul cheie de la care se porneşte 

ciorchinele este: PRIMĂVARA. Planşa I – Primăvara. Planşa II – Au înflorit copacii. Planşa III – Vază cu flori. 

Planşa IV – Sosesc păsările călătoare. Se continuă  - model planşele II, III, IV. Grupe de lucru. Fişa de lucru – 

Anotimpuri 2 
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9. Exerciţiu de primire a feed-backului: Profesorul pregătește elevii în legătură cu modalitățile de primire 

ale feedback-ului: fără argumentări, dispute, explicații. Primesc ceea ce este pozitiv, acceptă critica 

constructivă, învață lecția și mulțumesc. Activitatea poate fi realizată în timpul desfășurării unei activități 

comune, la finalul acesteia. Un elev este în fața celorlalți și primește, pe rând feedback de la ei, mulțumind 

apoi pentru ce a primit. Elevii sunt invitați să completeze următoarele enunțuri: 

Ai ajutat grupul când... 

Aș vrea să văd mai mult... 

10. Încheierea activității: Aprecieri generale şi individuale. Recompense verbale, observaţii pe marginea 

activităţii. Strângerea şi aranjarea materialelor folosite şi aprecieri asupra comportamentului în timpul 

activităţii. 

 

 Fișă de lucru – Anotimp 1 

 

1. Scrie  pe spațiile libere denumirea anotimpului prezentat în fiecare imagine . 

 

 

 

 

 

 

 

---------------      -----------------            -------------       ----------------------- 

2. Unește fiecare imagine cu denumirea anotimpului potrivit . 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Desenează  în dreptunghiurile de mai jos câte un simbol care indică cum e vremea în 

fiecare din anotimpurile indicate . 

 

 

 

 

 

 

  vara     toamna     iarna  

1. Pentru anotimpurile date, scrie denumirea unei luni a anului . 

 

primăvara     ………………..   vara   ………………….       iarna ………………...  

2. Scrie sub fiecare imagine de mai jos denumirea anotimpului în care se petrece 

activitatea sugerată:  

primăvara vara toamna 
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 ---------------------------  -----------------       ------------------------- 

 

 
Fișa de lucru - Ceasul 

Observă ceasurile desenate. Scrie ce oră indica fiecare. 

                                                                                                                                       

 
 

 

 

FIŞĂ DE LUCRU- Anotimp 2 

Anotimpurile 

 

 

1.                                        * Anotimpul   prezentat  în  imagine  este  ______________________  . 

 

                                            *Lunile  acestui  anotimp  sunt :  _______________  ,  _____________ 

                                                     şi  ________________________________________________ . 

 

                                             * Fenomenul  natural  ilustrat  este   __________________________ . 

                                             * Ce  face  Costache ? _____________________________________. 

 

          

 

2.                                        *Anotimpul  prezentat  în  imagine  este  _______________________ . 

 

                                            * Lunile  acestui  anotimp  sunt :  __________________ , __________ 

                                             şi _____________________________________________________. 
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                                            * În  acest  anotimp, păsările călătoare  ________________________. 

 

                                            *  Ce  face  moş  Martin ? ___________________________________. 

 

3.                                     *  Acţiunea  din  imagine  se  desfăşoară  ________________________ . 

                                          

                                         *  Lunile  acestui  anotimp  sunt :  ____________________ , _________ 

                                            şi ______________________________________________________. 

 

                                         * În  acest  anotimp, ploile  sunt  ____________  şi  ________________,  

                                          uneori  de  __________________  şi  de  _______________________. 

                                         *   Ce  face  Angela ? 

                                              _______________________________________________________ 

 

 

4.                                         * Anotimpul  prezentat  în  imagine  este  _______________________ 

 

                                             *  Lunile  acestui  anotimp  sunt :  ___________________ , ________ 

                                               şi _____________________________________________________ 

. 

 

                                             *  În  acest  anotimp , pomii   ________________________________. 

                                             *  Ce  face  Anghelache ? 

                                                 ______________________________________________________ 
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PROIECT EXTRACURRICULAR, COLABORĂM, ÎNVĂŢĂM, NE 

PERFECŢIONĂM  

(PROPUNĂTOR: PROF. CONSTANTIN ADRIANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

MIHAI EMINESCU “ ALBA IULIA)  

ARGUMENT 

 Prezentul proiect apare ca o necesitate de a veni în sprijinul cadrelor didactice care predau fizica 

din şcolile partenere. Am pornit de la ideea unui real schimb de experienţă, bazat pe interasistenţa la orele 

de curs ale cadrelor didactice implicate în proiect.   

GRUP  ŢINTĂ 

Elevii şi cadrele didactice cu specialitatea fizică din şcolile “Mihai Eminescu”, “Avram Iancu”, “Ion 

Agârbiceanu” şi Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Simion Ştefan” din Alba Iulia 

DURATA 

20.09.2018 -10.06.2019 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Şcolile partenere 

 SCOPUL 

Exemple de bune practici 

 OBIECTIVE 

1. Autoperfecţionare; 

2. Identificarea propriilor neajunsuri, sincope în relaţia elev-profesor; 

3. Schimb de idei în ceea ce priveşte abordarea unor teme predate la ora de fizică; 

4. Stabilirea de relaţii interumane; 

ACTIVITĂŢI 

TITLUL ACTIVITĂŢII 

    1.Prezentarea proiectului 

DURATA-2 ore 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

  În cadrul unei întâlniri dintre d-nele prof. Constantin Adriana, Lazea Sanda, Maierescu Mariana şi 

Atanasiu Maria am plecat de la nevoia unui schimb de experienţă în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată 

concret la clasele de elevi. Astfel am pus bazele prezentului proiect, am ales titlul, obiectivele, modul de 

desfăşurare, locul, urmând ca datele la care să desfăşurăm lunar câte o activitate demonstrativă cu clasa de 

elevi să fie stabilite ulterior de comun acord în funcţie de orarul celor patru profesoare.                       

REZULTATE AŞTEPTATE 

Elaborarea proiectului şi a protocolului de colaborare dintre cele patru şcoli implicate 
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RESPONSABIL: Constantin Adriana 

DATA: 20.09.2018  

TITLUL ACTIVITĂŢII 

    2. Popularizarea în rândul elevilor a scopului acestui proiect 

DURATA: o săptămână 

DESCRIEREA ATIVITĂŢII 

În cadrul orelor de fizică vom prezenta elevilor proiectul de activităţi , luna în care urmează să  

desfăşurăm o oră de fizică având ca asistenţi alte trei cadre didactice carte predau fizica. Elevii vor putea 

pune întrebări legate de tema discutată şi modul de desfăşurare a orei. 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

La fiecare din şcolile partenere 

REZULTATE AŞTEPTATE 

Informarea elevilor şi mobilizarea lor pentru realizarea unei ore eficiente . 

RESPONSABIL: Constantin Adriana, Lazea Sanda, Mairescu Mariana, Atanasiu Maria 

DATA: 30.09 2018  

TITLUL ACTIVITĂŢII 

    3. Oră demonstrativă de fizică la Şc. Gimn. ”Mihai Eminescu” 

DURATA : 1 oră 

DESCRIEREA ATIVITĂŢII 

Desfăşurarea unei ore de fizică urmată de discuţii cu elevii şi cu cadrele didactice asistente 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” 

REZULTATE AŞTEPTATE 

Desfăşurarea orei, discuţii, întocmirea procesului-verbal. 

RESPONSABILI: Constantin Adriana 

DATA: octombrie, 2018; februarie, 2019 

TITLUL ACTIVITĂŢII 

    4. Oră demonstrativă de fizică la Şc. Gimn. ”Ion Agârbiceanu” 

DURATA : 1 oră 

DESCRIEREA ATIVITĂŢII 

Desfăşurarea unei ore de fizică urmată de discuţii cu elevii şi cu cadrele didactice asistente 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Şcoala Gimnazială “Ion Agârbiceanu” 
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REZULTATE AŞTEPTATE 

Desfăşurarea orei, discuţii, întocmirea procesului-verbal. 

RESPONSABILI: Maierescu Mariana 

DATA: noiembrie 2018; martie, 2019 

TITLUL ACTIVITĂŢII 

    5. Oră demonstrativă de fizică la Seminarul Teologic „Sfântul Simion Ştefan” 

DURATA : 1 oră 

DESCRIEREA ATIVITĂŢII 

Desfăşurarea unei ore de fizică urmată de discuţii cu elevii şi cu cadrele didactice asistente 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Seminarul Teologic „Sfântul Simion Ştefan”   

REZULTATE AŞTEPTATE 

Desfăşurarea orei, discuţii, întocmirea procesului-verbal. 

RESPONSABILI: Lazea Sanda 

DATA: decembrie 2018; aprilie, 2019 

TITLUL ACTIVITĂŢII 

    5. Oră demonstrativă de fizică la Şc. Gimn. „Avram Iancu” 

DURATA : 1 oră 

DESCRIEREA ATIVITĂŢII 

Desfăşurarea unei ore de fizică urmată de discuţii cu elevii şi cu cadrele didactice asistente 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” 

REZULTATE AŞTEPTATE 

Desfăşurarea orei, discuţii, întocmirea procesului-verbal. 

RESPONSABILI: Atanasiu Maria 

DATA: ianuarie 2019; mai, 2019 

6. Analiza rezultatelor şi a eficienţei proiectului 

RESPONSABILI: echipa de proiect 

LOCUL DE DESFĂŞURARE 

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” 

REZULTATE AŞTEPTATE 

Persoanele implicate în proiect: 

- elevii se vor mobiliza pentru o mai bună desfăşurare a orei;   
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- cadrele didactice implicare vor avea şi altă imagine despre scenariul unei ore de fizică, despre relaţia 

profesor-elev, despre abordarea conţinuturilor studiate; 

- vor stabili noi relaţii interumane şi le vor consolida pe cele existente ; 

- întărirea relaţiei dintre şcolile implicate. 

PRODUSE FINALE 

 -fotografii ataşate portofoliului personal 

IMPACT asupra cadrelor didactice 

 Posibila schimbarea a atitudinii personale faţă de clasa de elevi, despre activităţile care pot fi 

desfăşurate în cadrul orelor de fizică, dobândirea unor idei noi de a argumenta necesitatea studierii fizicii, 

implicaţiile noţiunilor învăţate la fizică în viaţa cotidiană. 

DISEMINAREA  REZULTATELOR 

 Se va face în cadrul cercurilor pedagogice, a consiliului profesoral şi a şedinţei comisiilor metodice 

din fiecare şcoală participantă la proiect. 

CONTINUITATE 

 Proiectul poate fi continuat şi în următorul an şcolar. 

PUNCTE CRITICE 

 Problemele care pot să apară pe parcursul derulării proiectului sunt cele legate de neconcordanţa 

orarului cadrelor didactice din şcolile participante şi de emoţiile (atât ale elevilor cât şi a profesorului) 

generate de prezenţa unor personae străine la oră. 

EVALUAREA 

 Metodele folosite în evaluarea proiectului sunt evaluările parţiale ale activităţilor precum şi o 

evaluare finală bazată pe discuţii, impresii bune sau rele.  
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SISTEM INTERACTIV DE NOTARE PENTRU EFICIENTIZAREA LECTURII ȘI 

GÂNDIRII - METODA SINELG – APLICABILITATE ÎN CONTABILITATE 

(PROFESOR CIOCAN CARMEN, COLEGIUL ECONOMIC " DIONISIE POP 

MARŢIAN "ALBA IULIA) 

SINELG- este “un instrument util care le permite elevilor să-și urmărească în mod activ înțelegerea a ceea ce 

citesc”(Steele, Meredith, Temple, 1998b,4)  

Această metodă este orientată, centrată pe menținerea implicării active a gândirii elevilor în lectura unei 

lecții. 

Metoda are etapele: 

1.  prezentarea temei și a textului ce urmează a fi lecturat; 

2.  inventarierea cunoștințelor deja posedate în legătură cu textul - înainte de începerea lecturii, elevilor li 

se cere să noteze tot ceea ce cred că știu referitor la ceea ce va fi prezentat în text; 

3.  notarea ideilor- ideile sunt notate de către profesor pe tablă; 

4. lectura textului- elevii primesc textul pe care îl au de lecturat. Lectura trebuie să fie însoțită de notări 

marginale folosind următoarele notaţii pe text: 

- semnul ”√”( bifă)- acolo unde conținutul confirmă cunoștințele sau opiniile elevilor; 

- semnul ”-”(minus)-acolo unde conținutul textului infirmă opiniile elevilor; 

- semnul ”+”(plus)- când informația citită este nouă; 

- semnul ”?”(semnul întrebării)-acolo unde se consideră că un anumit aspect este tratat confuz sau unde 

există un anumit aspect despre care elevii ar dori să afle mai multe informații. 

5. realizarea unui tabel sintetic cu semnele prezentate, sistem interactiv de notare pentru eficientizarea 

lecturii si gândirii elevilor. 

√ - ? + 

Ştiu Ştiam altfel Informaţie neclară, 

incertă   

Informaţie nouă 

6. Înțelegerea și monitorizarea înțelegerii: 

- elevii trebuie să monitorizeze propria înțelegere, introducând noile informații în schemele de cunoaștere 

pe care deja le posedă; 

- elevii realizează corelații între informațiile cunoscute și informațiile noi; 

- se încurajează stabilirea de scopuri, analiza critică, analiza comparativă și sinteza; 

7. Reflecția 

- în acestă etapă se revine la ideile emise la începutul activității; 

- au loc discuții în legătură cu acestea (care idei au fost confirmate și care au fost infirmate); 
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- elevii își consolidează cunoștințele noi și își restructurează activ cunoștințele cunoscute în vederea 

integrării noilor concepte; 

- în această etapă se însușesc cu adevărat cunoștințele noi, procesul învățării durabile.   

8. Discuții finale 

Avantaje ale metodei: implicarea activă a elevilor; dezvoltarea creativității, realizarea unei lecturi profunde; 

restructurarea cunoștințelor prin intermediul comparației etc. 

Dezavantaje sau limite: lipsa de concentrare a elevilor poate duce la eșecul metodei;  apariția unor confuzii. 

Această metodă se poate folosi cu rezultate bune la disciplina contabilitate. De exemplu, eu am aplicat 

această metodă la clasa a XI-a, modul: ”Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor”- lecția cu privire la 

contabilitatea rezultatului exercițiului, Noțiunile de bază privind rezultatul au mai fost tratate în anii școlari 

anteriori.   

Prezentarea fișei de lecturat: 

Rezultatul este reprezentat prin profitul sau pierderea obţinută la sfârşitul exerciţiului. În funcţie de 

perioada la care se referă, rezultatul poate fi : rezultatul exerciţiului financiar – este rezultatul perioadei 

curente; rezultatul reportat – se referă la perioadele anterioare 

1.   REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR- Rezultatul exerciţiului (Rex) se concretizeză în profit sau 

pierdere în funcţie de poziţia în care se află cheltuielile faţă de venituri, astfel:  

-          Dacă V > C rezultă PROFIT 

-          Dacă V < C rezultă PIERDERE 

Ecuaţia generală are următoarea formă:  +/- Rex = V – C 

Rezultatul exerciţiului (rezultatul brut sau rezultatul contabil) se stabileşte pe baza informaţiilor din contul 

121. Pentru stabilirea impozitului pe profit se determină extracontabil, profitul fiscal (Rf) numit şi bază de 

impozitare sau profit impozabil. Formula de calcul este: 

Rf = Rex + CN – VN 

unde:  CN = cheltuieli nedeductibile fiscal,            VN = venituri neimpozabile 

         Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de impozitare (Rf), 

astfel: Impozit pe profit = Rf x 16% 

         Rezultatul financiar - contabil se determină lunar sau periodic şi se cumulează de la începutul anului 

până la sfârşitul perioadei curente. 

         Conturi specifice: 

121 „Profit sau pierdere” (A/P), 129 „Repartizarea profitului” (A), 441 „Impozitul pe profit / venit” (P), 691 

„Cheltuieli cu impozitul pe profit” (A) 

Contul 121 „Profit sau pierdere” ţine evidenţa rezultatului exerciţiului. După funcţia contabilă este un cont 

bifuncţional. Se creditează cu încorporarea veniturilor în rezultat şi se debitează cu decontarea cheltuielilor 

asupra rezultatului. Soldul final poate fi creditor sau debitor. SfC reprezintă profit, iar SfD reprezintă 

pierdere. 
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         Contul 129 „Repartizarea profitului” ţine evidenţa repartizării profitului pe destinaţii stabilite de 

lege, de actul constitutiv, de A.G.A. După funcţia contabilă este un cont de activ. Se debitează cu 

înregistrarea repartizării profitului curent pe destinaţii. La sfârşitul anului prezintă SfD, iar după aprobarea 

Situaţiilor financiare anuale se creditează în corespondenţă cu 121 şi se soldează. 

         Profitul net obţinut din activitatea curentă, poate fi soluţionat în două moduri în funcţie de 

hotărârea A.G.A.: 

-          fie se repartizează pe destinaţii după ce s-a înregistrat constituirea rezervei legale 

-          fie nu se repartizează şi se reportează pentru a fi soluţionat în perioada următoare sau este destinat 

a acoperi o pierdere anterioară 

         Destinaţiile de repartizare pot fi: 

-          distribuirea sub formă de dividende, constituirea diverselor rezerve 

2.   REZULTATUL REPORTAT- Rezultatul reportat este reprezentat de profitul nerepartizat pe destinaţii sau 

pierderea reportată. Profitul nerepartizat urmează să fie repartizat în perioadele următoare sau să acopere 

pierderea anterioară. Pierderea reportată urmează să fie acoperită din profiturile obţinute în perioadele 

anterioare, din rezerve, din capital social. 

                  Conturi specifice: 

117 „Rezultatul reportat” (A/P) care se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 

1171 „Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită”, cont bifuncţional, 

1174 „Rezultatul reportat provenind din corectarea erorilor contabile”, cont bifuncţional, are drept scop 

prezentarea fidelă a rezultatului exerciţiului curent, fără a fi afectat de influenţe ale exerciţiilor anterioare  

Citiți cu atenție enunturile, apoi scrieți simbolul potrivit pentru fiecare enunț în parte, ținând cont de modul 

cum ați recepționat noțiunile privind rezultatul exercițiului, cheltuieli și venituri. Răspundeți cu sinceritate.  
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STEREOTIPURI ȘI PREJUDECĂȚI– CAPACITATEA DE A RAȚIONA  

(PROF. TEOMPA AVIU ȘTEFAN, LICEUL TEHNOLOGIC “DORIN PAVEL” 

ALBA IULIA)  

1.      OMUL ÎNTRE STEREOTIPURI ȘI PREJUDECĂȚI 

Stereotipurile și prejudecățile ne influențează viața de zi cu zi, iar în anumite împrejurări operăm cu ele, în 

ciuda faptului că ne credem lipsiți de prejudecăti. Nu de puține ori ele pot deveni bariere în comunicarea, 

cunoașterea și acceptarea celor din jurul nostru; din acest punct de vedere trebuie să avem disponibilitatea 

de a lupta cu propriile noastre prejudecăți, astfel încât să nu ajungem în situații de discriminare, 

marginalizare, respingere sau excludere a unor semeni pe motive subiective, influențate de stereotipuri și 

reprezentări eronate despre alții.   

APLICAȚIE: 

Avem idei preconcepute? Care dintre următoarele 

persoane : un fost consumator de droguri, un polițist, 

o bătrânică respectabilă,  au mai mari sanșe să intre 

în închisoare? 

Argumentați. 

CONCEPT CHEIA 

Stereotipurile reprezintă idei fixe, deformate, gânduri superficiale, mituri camuflate sau păreri 

comune, în general greșite, pe care oamenii le au în legătură cu diverse persoane, situații, lucruri, 

fenomene, prin care creierul nostru încearcă să simplifice realitatea complexă, astfel încât mintea și 

corpul să dezvolte răspunsuri automate la stimuli similari; ele fac parte din moștenirea noastră 

culturală și se transmit în timp la fel ca și normele sociale, obiceiurile, tradițiile (sunt studii care 

arată prezența stereotipurilor chiar la vârste mici, de 6-7 ani).  

 

EXEMPLIFICĂM 

 

Prin urmare, noi sutem contaminați încă din copilărie cu anumite idei, mesaje, informații care ne 

conturează  stereotipurile și în baza cărora ne activăm prejudecățile (spre exemplu, pisica neagră și 

numărul 13 aduc ghinion, bărbații nu au voie să plângă, sarea vărsată aduce ceartă în familie, nu te întoarce 

din drum pentru că o să ai ghinion toată ziua etc). Pe măsură ce creștem stereotipurile tind să ne 

amorţească simţurile şi gândirea, ne încorsetează existența și odată internalizate, în propriul sistem de 

gândire, ele ne transformă în adevăraţi roboței care pun în aplicare tot felul de clișee și „soft-uri” primite de 

la familie, prieteni, mass-media etc., ulterior ele fiind îmbogăţite prin propria noastră contribuţie.  

APLICAȚIE: 

1. Cunoașteți alte exemple din categoria prejudecăților pe care le-ați întâlnit în viață? Prezentați-le. 
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2. Prezentați  cum acționează întro situație identică o persoană cu prejudecăți și și altă persoană 

lipsită de prejudecăți. 

CONCEPT CHEIA 

Prejudecățile se referă mai degrabă la o anumită opinie preconcepută, raționament eronat, reacție 

emoțională, poziție, atitudine sau tendință globală, pro sau contra, favorabilă sau defavorabilă, față 

de una sau mai multe persoane, în baza apartenenței lor un anumit grup sau la o anumită etnie, 

cultură, religie, clasă socială sau influențate de alte caracteristici personale. 

 

EXEMPLIFICĂM 

Atât stereotipurile cât și prejudecățile pot fi înțelese ca niște filtre de protecție dezvoltate de om împotriva 

afluxului de informații pe baza cărora judecăm evenimente, situații, oameni, fără o cunoaștere directă, 

personală sau doar după o cunoaștere superficială; ele ne limitează înțelegerea corectă și obiectivă a unei 

realități și construiesc bariere, adesea foarte rigide la influențe raționale și în comunicarea sau 

interacțiunea cu cei din jurul nostru. 

APLICAȚIE: 

1. Cum ne influențează negativ stereotipurile și prejudecățile în gândirea și faptele noastre? 

2. De ce stereotipurile și prejudecățile pot fi considerate forme de discriminare? 
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1.      

COPIII ȘI STEREOTIPURILE. CUM ÎI ÎNVĂȚĂM SĂ NU PUNĂ ETICHETE PE OAMENI 

Cum pot părinții zilelor noastre să își educe copiii departe de stereotipuri, mai ales de cele legate de 

gen și rasă? Din momentul în care merg la școală, diferențele de acest tip încep să devină din ce în ce mai 

pregnante și interferează cu percepția lor despre viață. Se vede încă din primul an, când fetelor le este greu 

să se identifice pe ele sau pe colegele lor ca fiind ”foarte, foarte istețe”. 

În cazul copiilor mici este important mai degrabă modul în care vorbim, decât ceea ce spunem. 

Generalizările, chiar dacă transmit informații pozitive sau neutre (de ex: Hispanicii trăiesc în Bronx, 

Musulmanii mănâncă altfel de mâncare), le comunică doar că putem spune ce îi place cuiva doar dacă îi 

știm genul, etnia sau religia. 

Pentru a evita astfel de probleme, este bine ca părinții să fie specifici. Afirmația ”Hispanicii trăiesc 

în Bronx” trebuie transformată în ”Familia Varga este de origine hispanică și trăiește în Brox”. Trebuie să îi 

determinăm să se raporteze la indivizi, nu la grupuri de persoane atunci când ne comunică ceva. Dacă în 
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diferite contexte se referă la un grup de oameni că ar fi într-un anume fel, trebuie să îi întrebăm la cine se 

gândesc cu exactitate, să le punem întrebări suplimentare pentru a-i ajuta să realizeze că sunt cazuri 

particulare cele despre care ei vorbesc. 

APLICAȚIE: 

Ce prejudecăți au oamenii în funcție de inteligență? 

 

EXEMPLIFICĂM 

Mulți părinți tind să prevină apariția stereotipurilor în capul copiilor evitând formulări care 

generalizează de genul ”băieții sunt buni la matematică” sau ”fetele nu pot fi leaderi”. Nici chiar lucrurile 

pozitive, de exemplu ”fetele pot fi tot ce își doresc”, nu sunt întotdeauna potrivite, având consecințe 

negative în dezvoltarea celor mici. 

APLICAȚIE: 

Din ce motive vă deranjează dacă vă sunt formulate asemenea generalizări? 

DE REFLECTAT: 

“Ești fată, comportă-te ca atare” și alte expresii pe care să nu le spui fiicei tale. 

  

DOAR UN SIMPLU  JOC -  „CĂLĂTORIA CU TRENUL” 

REGULI: 

Participanţilor le este explicat că urmează să facă o călătorie îndelungată cu trenul, mai exact ce va 

dura o săptămână. Ei au posibilitatea de a alege alte 3 persoane cu care vor călători în cupeu, 3 persoane cu 

care vor cel mai mult să petreacă timpul. Apoi, participanţii sunt rugaţi să aleagă şi 3 persoane cu care nu 

doresc să călătorească. 

NOTĂ: 
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 Participanţii sunt înştiinţaţi că nu au venit să judece pe cineva, doar să fie oneşti în cadrul jocului. 

LISTA PERSOANELOR:  

- un poliţist; 

- un bancher elveţian gras; 

- o adolescentă abuzată sexual; 

- o femeie africană care vinde piele; 

- un tânăr artist bolnav de SIDA; 

- un rom; 

- un cerşetor; 

- un rapper german cu un stil radical; 

- un acordeonist austriac orb; 

- o tânără moldoveancă cu copil, având o problemă de viză; 

- o feministă irlandeză; 

- un skinhead rus beat; 

- o prostituată poloneză din Berlin; 

- un fermier francez ce vorbeşte doar franceză. 

Participanţilor le sunt puse la dispoziţie 10 min pentru a se decide în legătură cu cele 6 persoane. 

Sunt rugaţi să formeze grupuri mici (3-4 grupuri a câte 3-4 persoane), să explice în grup alegerea făcută, 

apoi să ajungă la un consens vizavi de cele 6 persoane. Urmează prezentarea grupurilor cu explicaţii, în timp 

ce deciziile referitoare la cele 6 persoane sunt notate pe flipchart. 

DEBRIEFING 

- Care au fost factorii decizionali în alegerea persoanelor? 

 - Descrierea procesului de luare a deciziilor în grup şi existenţa divergenţelor. 

 - Ce stereotipuri sunt recunoscute (vizavi de ce persoane/grupuri/comportamente?) şi care este sursa 

acestor stereotipuri? 

 - Ce anume a deranjat la persoanele nedorite în tren (persoanele la general sau anumite trăsături ale 

comportamentului acestora)? 

- Care sunt senzaţiile şi reacţiile persoanelor eliminate? 
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PROIECT EXTRAȘCOLAR CU FINANȚARE EXTRABUGETARĂ, PENTRU 

CREȘTEREA IMPLICĂRII ELEVILOR ÎN VIAȚA ȘCOLII  

(PROF. CONSILIER DOINA GLIGOR, PROF. ARIEȘANU LILIANA DANIELA, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI)  

Titlul proiectului: „Aici Radio Motz’ART , un radio din inima Apusenilor” 

Argument: Şcoala Gimnazială Cîmpeni, înființată în anul 1977, promovează principiul „Şcoala 

aparţine comunităţii”, dorind să devină o şcoală eficientă, puternic ancorată în viaţa comunităţii, 

contribuind la dezvoltarea locală şi regională, bazându-ne pe ideea că într-o societate democratică fiecare 

învaţă de la fiecare; promovează principiul egalităţii şanselor, oferind şanse egale la educaţie tuturor 

copiilor. Ne propunem să promovăm programe educative variate pentru toţi cei 550 de elevi, dintre care 

elevi cu cerinţe educative speciale, rromi, navetiști, cu părinți plecați în străinătate. 

Școala din Câmpeni este situată într-o zonă slab dezvoltată din punct de vedere economic. O 

problemă cu care se confruntă elevii școlii este distanța mare față de școală. Pentru a ajunge la școală elevii 

parcurg distanţe mari pe jos sau cu microbuzul. De multe ori elevii au de așteptat câteva ore, după 

finalizarea cursurilor, timp în care ar putea fi implicaţi într-o activitate benefică pentru ei. O stație radio ar 

reprezenta soluția ideală pentru elevi, școală și comunitate. În lipsa unei activități organizate, elevii rămân 

nesupravegheați, putând fi implicați în activități cu risc. 

Dorim să oferim oportunităţi de participare şi petrecere a timpului liber copiilor navetişti, prin 

atragerea acestora în activităţile din cadrul Radioului școlii, în scopul formării de tineri cu conduite 

participative la viaţa socială care să corespundă cerinţelor actuale ale societăţii. Elevii – beneficiari direcţi - 

se vor implica în acţiunea de informare a celorlalţi colegi şi a cadrelor didactice. Prin aceste activităţi dorim 

să îi implicăm mai mult în viaţa şcolii, să le creştem astfel motivaţia de a veni la şcoală, să realizăm o 

legătură afectivă mai strânsă cu mediul şcolar. Prin activitățile din proiect oferim posibilitatea elevilor 

beneficiari de a-şi ocupa timpului liber într-un mod util. În unele situaţii elevii navetiști provin din familii 

defavorizate, sunt nesupravegheaţi în timpul liber şi ajung să aibă un anturaj nepotrivit. Datorită anturajului 

ei pot să absenteze de la cursuri sau chiar să participe la acte de delincvenţă juvenilă. Prin implicarea 

acestor elevi în activităţile din proiect, putem preveni astfel de situaţii, oferindu-le o alternativă pozitivă de 

petrecere a timpului liber. 

Obiectivele sunt: Implicarea elevilor în amenajarea sălii pentru Radio şi dotarea acesteia cu 

aparatură şi materiale specifice, în vederea motivării lor pentru participare la activitățile proiectului. 

Formarea de deprinderi necesare realizării unor interviuri și reportaje prin organizarea de cursuri de 

jurnalistică și oferirea unor modele de practică jurnalistică prin organizarea vizitei la un post de radio, 

facilitând astfel dezvoltarea personală a elevilor; Promovarea valorilor școlii prin transmisii radiofonice, 

menite să ducă la creşterea stimei de sine și a încrederii în propriile forțe ale elevilor din grupul țintă și a 

sentimentului apartenenței la comunitate. 

1. Organizarea echipei de management a proiectului 

2. Crearea şi amenajarea Radioului Şcolii - dotat cu echipamente specifice: identificarea spațiului; 

amenajarea sălii; achiziționarea de echipamente; realizarea rețelei de radioficare; promovarea proiectului 

în școală și comunitate; 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

34 

 3. Cursuri de jurnalism - Elevii din grupul țintă vor urma săptamânal cursuri de jurnalism realizate în 

parteneriat cu Clubul Copiilor Alba Iulia – Filiala Cîmpeni; 

4. Realizarea de transmisii radiofonice - Elevii se vor implica în acţiunea de informare a celorlalţi colegi 

privind activităţile şi proiectele desfăşurate în şcoală şi comunitate: informarea permanentă a elevilor 

privind reuşitele şcolare ale colegilor lor; noutăţi şi schimbări în sistemul de învăţământ românesc; 

implicarea reprezentanţilor comunităţii în iniţierea şi dezvoltarea unor activităţi sau proiecte; mediatizarea 

unor proiecte sau iniţiative locale; promovarea și diseminarea proiectului; 

5. Vizita la un post de radio: organizarea unei excursii la un post de radio zonal. 

Proiectul se va desfăşura după următorul program de activităţi: 

- organizarea echipei de management a proiectului – stabilirea sarcinilor – octombrie; 

- campanie de informare privind activităţile proiectului în cadrul şcolii şi a comunităţii locale – 

octombrie; 

- crearea şi amenajarea Radio-ului şcolii şi dotarea acestuia cu echipamente specifice - noiembrie, 

decembrie; 

- organizarea și desfășurarea cursurilor de jurnalism - noiembrie, decembrie , ianuarie, februarie; 

- vizită la un post de radio – octombrie; 

- realizarea de transmisii radiofonice - februarie, martie, aprilie, mai, iunie; 

- evaluarea rezultatelor proiectului – iunie. 

LAZĂR LILIANA DANIELA - director; membru în echipa de proiect, responsabil cursuri de jurnalism; 

GLIGOR DOINA LILIANA - director adjunct, coordonator proiect, responsabil amenajarea Radioului scolii; 

55 de elevi navetiști vor avea posibilitatea să-și dezvolte abilității și să se implice în activități ce le 

vor fi utile pentru dezvoltarea personală în timpul rămas liber de la terminarea orelor până la plecarea 

microbuzelor școlare. Aceștia vor avea un spațiu amenajat unde vor putea să stea în această perioadă și să 

se relaxeze activ. Ei vor avea posibilitatea să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare orală și să facă în 

același timp jurnalism comunitar. Elevii și cadrele didactice vor fi mai ușor informate, în timp util despre 

activitățile din școală. Pe termen lung , radioul școlii va fi o sursă permanentă de informații pentru elevi, o 

oportunitate pentru toți elevii scolii de a se afirma, de a se implica în viața comunității. Pentru elevii 

beneficiari direcți, participarea la activitățile proiectului îi va forma ca persoane active, cu inițiativă și 

siguranță de sine.              

Prin acest proiect dorim sa răspundem dorințelor elevilor, care și-au manifestat interesul de a-și 

petrece timpul rămas liber prin implicarea lor în activități utile lor și școlii. Răspundem de asemenea  

sugestiilor venite din partea părinților. După finalizarea proiectului, cadrele didactice, membre în echipa de 

proiect vor continua să supervizeze elevii care doresc să participe la activitățile de informare ale colegilor și 

comunității, asigurând funcționarea postului de radio și pe viitor, inclusiv prin implicarea elevilor navetiști 

din școală. 

În cadrul programului de granturi organizat de „Raifaissen Comunități” , am câştigat finanţarea pe 

care ne-o doream atât de mult. Proiectul nostru, „Aici Radio Motz’ART , un radio din inima Apusenilor ” se 

desfășoară pe parcursul unui an școlar. 
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Pe lângă celelalte activități din cadrul proiectului, am realizat amenajarea Radio-ului şcolii şi 

dotarea acestuia cu echipamente specifice. Mulțumită sponsorului nostru, am achiziţionat aparatura 

destinată radioului; am montat aparatura și boxele în sălile de clasă și pe coridoare, am mobilat 

corespunzător sala și am dotat-o cu calculator și minilaptopuri. Cu ajutorul elevilor am realizat design-ul 

încăperii, am creat postere, desene și afișe. Elevii care s-au implicat în proiect au realizat transmisii 

radiofonice, interviuri și emisiuni interesante, au făcut ca pauzele dintre ore să fie animate de muzică și 

bună dispoziție. 
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         Tot in cadrul proiectului am  realizat şi activitatea “Vizită la un post de radio” ,  în care am reușit să 

vedem cum arată un studio de transmisii radiofonice și să discutăm cu un editor de radio, din cadrul 

postului local de radio: „Radio M” Piatra Neamț. 

Radioul școlii își va continua activitatea și în anii școlari viitori cu ajutorul elevilor inimoși din cadrul 

Cercului de jurnalism. 
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INFLUENȚA MEDIULUI FAMILIAL MONOPARENTAL ASUPRA INTEGRĂRII 

COPILULUI ÎN GRĂDINIȚĂ 

(POPESCU IOANA-MIRELA, CJRAE ALBA) 

La vârsta preșcolarității, copilul întră în contact atât cu mediul familial cu cel social, dar și cu cel 

preșcolar, educațional, care solicită adaptarea comportamentului la diferite sisteme, creează o mai mare 

sesizare a diversității lumii și vieții, o antrenare mai densă și complexă a deciziilor, curiozității, emoțiilor și 

cunoașterii (Şchiopu, 2008). 

Mersul la grădiniţă constituie o experienţă socială în afara familiei, ce creează o problemă 

psihologică pentru copil, însă mediul social și interacțiunea copilului cu cel ce are grijă de el și măsura în 

care acea persoană va satisface nevoile copilului determină personalitatea, starea de confort și eficiența 

psihosocială ale acestuia (Muntean, 2006). 

Intrarea în grădiniță poate fi asociată cu creșterea distresului psihologic, datorat complexității 

mediului social întâlnit de copil. Există trei planuri ale conduitelor de adaptare a preșcolarului în grădiniță: 

planul deservirii, planul prezenței regimului de activități obligatorii din grădiniţă şi solicitării intensive a 

atenţiei, memoriei, activităţilor intelectuale şi planul integrării în colectivitate şi activităţile realizate 

împreună. De aici rezultă șase tipuri de adaptare: adaptarea foarte bună, adaptarea bună, adaptarea 

dificilă, interminent tensională, adaptarea tensională continuu, adaptarea dificilă și neadaptarea (Șchiopu, 

2008). 

Mediul familial este important în adaptarea copilului la grădiniță. Atitudinile și performanțele 

copiilor sunt influențate de stilurile educative familiale, de climatul educativ familial, tipul de interacțiune 

dintre membrii familiei, tipul familiei. Atitudinile elevilor sunt influenţate de un climat tensionat, 

caracterizat prin instabilitate, dezacorduri între părinţi cu privire la educaţia copilului şi prin culpabilizări 

reciproce. 

Certurile părinților şi neînţelegerile acestora creează un mediu nefavorabil dezvoltării normale a 

copilului; acesta îşi pierde încrederea în forţele proprii, are sentimente de inferioritate, de nesiguranţă, 

devine retras, timid, anxios sau nestăpânit, obraznic și violent (Sălăvăstru, 2004). Mai mult, un tip parental 

haotic şi inconsecvent duc la lipsa experienţei autoreglării spre ghidarea propriilor eforturi și la lipsa 

încrederii în educatoare. De asemenea, copiii împinşi spre independenţă prea devreme din cauza părintelui 

care nu era disponibil emoţional sau prea strict tind să adopte strategii reglatorii rigide, care încearcă să le 

utilizeze pe propria persoană. 

Relaţia dintre părinte şi copil poate fi influenţată și de ordinea în fratrie, stresul financiar şi 

emoţional, suportul social, sexul părintelui, temperamentul copilului şi personalitatea părintelui, iar acestea 

au impact asupra dezvoltării copilului (Salkind, 2002). De asemenea, comunicarea reprezintă un al factor ce 

influențează această relație, iar aceasta solicită anumite abilități, disponibilitate și timp (Runcan et al, 

2012). 

Studiile care au comparat familiile monoparentale și cele biparentale au arătat că mamele singure 

sunt mai dezavantajate și stresate decât tații singuri și părinții din familii biparentale în ceea ce privește 

nivelul educațional, statutul jobului, statutul economic, felul în care se descurcă având roluri multiple, 

relațiile de suport și parentalitatea (Cakir, 2010). 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

38 

Spre evaluarea impactului mediului familial asupra rezultatelor educaţionale ale copilului, este 

important să fie luați în considerare următorii parametri: situaţia economică a familiei şi statutul 

socioprofesional al părinţilor, nivelul cultural, stilul educaţional familial, structura familiei, relaţiile 

intrafamiliale şi tipul de coeziune familială (Sălăvăstru, 2004). La aceşti factori se adaugă un statut 

socioeconomic precar, diferenţele individuale şi educaţia părinţilor (Salkind, 2002). 

Alt factor ce influenţează atitudinile şi conduita copilului în grădiniţă este și tipul de familie în care 

acesta este crescut şi educat. Cercetările au arătat că divorţul părinţilor constituie un factor de risc major în 

privinţa dificultăţilor şcolare ale copilului. Acești copii sunt marcaţi de numeroase probleme psihologice şi 

relaţionale, trăiesc sentimente de confuzie, anxietate, frustrare, vinovăţie, ruşine, durere şi stare de 

neputinţă, iar reacţia copiilor este diferită în funcţie de vârstă, sex, timpul petrecut de la ruptura intervenită 

între părinţi, calitatea relaţiei cu fiecare dintre aceştia, relaţiile dintre părinţi după separare (Sălăvăstru, 

2004). 

În cadrul familiei se creează obiceiuri, rutini, în cadrul cărora membrii familiei îşi satisfac nevoile 

personale şi comune, iar dacă aceste rutini nu mai pot funcţiona, intervin momente de criză (Muntean, 

2006). Cercetătorii au arătat că acei copii din familii în care s-a produs divorţul au un nivel mai scăzut al 

stării de bine (performanţe şcolare, adaptare socială şi concept de sine), în comparaţie cu cei din familii 

biparentale (Salkind, 2002). 

         Copiii proveniţi din familii monoparentale sunt mai predispuşi rezultatelor scăzute atât în sfera 

academică, cât şi în privinţa comportamentului problematic. Bineînţeles că nu numărul părinţilor duce la 

aceste rezultate, ci, mai ales, mediul familial, sărăcia. Dezavantajul economic este legat de rezultatele 

scăzute şi un comportament problematic crescut în rândul copiilor. Câteva resurse economice sunt, de 

asemenea, legate de instabilitatea rezidenţială, care contribuie la comportamentul şi rezultatele copilului. 

         Este mai probabil ca familiile care ajung la statutul de familii monoparentale prin disoluţia maritală 

să experimenteze atât instabilitatea rezidenţială, cât şi niveluri înalte ale conflictului interparental, iar copiii 

care sunt expuşi conflictului interparental experimentează dificultăţi în privinţa adaptării psihologice şi 

comportamentale şi rezultate academice scăzute (Salkind, 2002).  

         Salkind (2002) afirmă că multe teorii ale dezvoltării copilului au sugerat că acei copii cu vârste mai 

mici de 6 ani sunt mai vulnerabili la efectele separării părinţilor. Ruptura relaţiilor de ataşament, combinată 

cu abilităţile cognitive limitate ale copilului de a înţelege divorţul reprezintă punctul central al acestei 

vulnerabilităţi. Rezultatele studiilor au arătat că cu cât copilul este mai mic, cu atât efectele sunt mai grave 

şi adaptarea este mai lentă. Cel mai adesea experimentează tristeţe, anxietate, furie, tulburări ale somnului 

încă din prima lună a producerii divorţului. Până la doi ani după divorţ încă pot manifesta distres subclinic 

comportamental şi emoţional şi sunt în opoziţie, se descurcă greu la şcoală sau grădiniţă şi au dificultăţi în 

stabilirea de relaţii cu colegii. După ce această perioadă de criză dispare, problemele de adaptare tind să 

scadă, însă diferenţa bunăstării psihologice poate creşte în timp. 

Păstrarea contactului cu tatăl noncustodial, care prezintă tipul de părinte autoritar este legată de 

rezultatele pozitive ale copilului. Există studii care arată că recăsătoria mamei este benefică acestor copii 

(Salkind, 2002). 

Se recomandă intervenția consilierului școlar în vederea consilierii părintelui care are tutela 

copilului, în cadrul căreia să fie subliniată importanța menținerii unei legături cu celălalt părinte în creșterea 

copilului, dacă acest lucru este posibil, și nu influențează în mod negativ capacitatea de integrare a 

acestuia. 
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Mai mult, este necesară informarea cadrelor didactice cu privire la statutul familial al copilului și la 

nevoile speciale, dacă este cazul, de afecțiune sau de integrare. Se vor lua măsuri de stabilire a unei legături 

de cooperare dintre părintele copilului și cadrul didactic, în vederea evaluării comportamentale și 

relaționale periodice a acestuia. 

În intervenția în cazul preșcolarului, stabilirea unei relații de încredere este primordial necesară, 

urmată de ajutorul spre dezvoltarea socio-emoțională a acestuia și diminuarea distresului. 
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PROIECT DE PARTENERIAT STRATEGIC EARTHWORM AL ŞCOLII 

GIMNAZIALE NR. 3 CUGIR ERASMUS+, ACŢIUNEA CHEIE 2, 

PARTENERIATE DOAR ÎNTRE ŞCOLI -EDUCAŢIE SUSTENABILĂ ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR  

(PROF. NICOLETA HUŞTIUC, PROF.  ANCA SICOIE, ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR. 3 CUGIR) 

În perioada anilor şcolari 2017-2019, pe parcursul a doi ani şcolari, unitatea noastră şcolară, Şcoala 

Gimnazială nr. 3 Cugir implementează Proiectul de Parteneriat Strategic Erasmus+ Earthworm, Acţiunea 

Cheie 2, proiect în cadrul căruia suntem parteneri alături de instituţii şcolare din Spania, Lituania şi Islanda-

coordonator general. Coordonatorul proiectului pentru România este doamna profesor Nicoletta Huştiuc. 

Tema generală a proiectului este sustenabilitatea, iar ca scop al proiectului avem dezvoltarea la 

cadre didactice a abilităţilor de lucru în ceea ce priveşte sustenabilitatea, astfel încât să fie capabile să îi 

înveţe la rândul lor pe copii şi indirect pe părinţii şi bunicii acestora despre tot ceea ce înseamnă educaţie 

sustenabilă. Am ales varianta în care sustenabilitatea este construită pe cei patru piloni, respectiv: 

societate, cultură, economie şi mediul înconjurător, iar prin toate activităţile ce le vom desfăşura sau care 

deja s-au desfăşurat, dorim să cunoaştem cât mai bine aplicabilitatea în educaţia timpurie a sustenabilităţii, 

deoarece aceasta face parte din educaţia viitorului. 

Deși educația durabilă este nouă în ECEC-Early Childhood Education and Care, ea are un rol 

important în recunoașterea capacității copiilor mici de a fi agenți activi ai schimbării. 

Vedem acest proiect ca o modalitate prin care participanții care se implică în proiect şi participă 

activ, să exploreze și să-și transforme punctele de vedere și percepția asupra educației durabile și asupra 

managementului de mediu. 

Principalele obiective ale acestui proiect sunt următoarele: 

- educarea cadrelor didactice cu privire la conceptele majore ale educației durabile și importanța 

acesteia în impactul vieții copiilor și societății; 

- importanța includerii și încorporării educației durabile în ECEC (Educația și îngrijirea copiilor de 

vârstă mică); 

- oferirea de oportunități de schimb de idei, diferite activități și practici practice și proiecte legate de 

educația durabilă 

Profesorii vor ține evidența activităților cu copiii (sub formă de jurnale) și o vor împărtăși altor 

profesori, pentru a realiza atât activitățile proiectului cât și o sustenabilitate a proiectului. Un plus în acest 

proiect este faptul că în Curriculum islandez acest concept este prezent încă din 2011.    

În cadrul proiectului folosim eTwinning ca parte integrantă, cu aplicabilitate în activitatea cu preşcolarii, 

având în paralel deschis un proiect eTwinning adiacent, respectiv ,,Earthworm-living together a sustainable 

life", proiect în care fondatori sunt România-profesor Nicoletta Huştiuc şi Spania-profesor Eva Aguero 

Gonzales. Chiar dacă nu toate cadrele didactice participă la proiectul eTwinning ne dorim ca până la 

sfârşitul proiectului toate cadrele care sunt implicate în proiectul Erasmus+ să aibă cont pe eTwinning şi să 

înceapă să lucreze activ. Este totodată şi o modalitate prin care dorim să acordăm o şansă de participare la 

proiectul nostru, totodată  proiect internaţional şi altor cadre didactice care nu pot participa în mod direct. 
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Proiectul eTwining adiacent proiectului mare Erasmus+Earthworm a obţinut Certificatul de Calitate pentru 

activitatea din anul şcolar trecut, iar acum a fost redeschis. 

În perioada 25-30 mai s-a desfăşurat a patra întâlnire, respectiv ultima mobilitate, activitate de învăţare 

şi schimb de experienţă în cadrul Proiectului de Parteneriat Strategic Erasmus+ Earthworm, care este în 

derulare la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir, desfăşurându-se în perioada anilor 2017-2019. 

În cadrul acestei mobilităţi trei cadre didactice, care în prealabil şi-au depus candidatura de participare 

alături de alte cadre didactice din şcoală, au fost selectate să participe la mobilitate. A urmat o perioadă de 

pregătire culturală, lingvistică şi pedagogică, apoi mobilitatea în sine. Activitatea a fost mai mult decât 

reuşită, gazdele, respectiv partnerii din proiect din Lituania au fost cu adevărat o echipă, organizarea 

tuturor activităţilor demonstrând încă o dată adevărul ,,Unde-s doi puterea creşte.” 

Primele zile, date fiind diferenţele orare şi zborurile cadrelor didactice din ţările partenere, România 

respectiv Islanda, au fost dedicate vizitelor culturale şi turistice. Au fost vizitate Castelul din Kaunas, câteva 

muzee, precum Muzeul Literaturii,  Muzeul Zoologic, Muzeul Oraşului Kaunas, Teatrul Muzical, Muzeul de 

instrumente muzicale din muzica folk.  

 Frumuseţile Lituaniei s-au reflectat şi în bogăţia de verdeaţă pe care am întâlnit-o peste tot, realizând 

ce mult adevăr se ascund în vorbele: ,,Fiecare loc are frumuseţea lui, cum fiecare loc are istoria lui.” 

Activităţile au continuat zilele următoare cu vizitarea unor anumite şcoli  şi grădiniţe din Ilgakiemis şi 

Kaunas, unităţi partnere în cadrul proiectului Erasmus+ Earthworm. Am vizitat grădiniţa şi şcoala primară 

din Ilgakiemis, cea de-a patra unitate şcolară cu care suntem parteneri în cadrul acestui minunat proiect. 

Ne-a impresionat teatrul despre tema proiectului, realizat de către o educatoare din Ilgakiemis, scris şi pus 

în scenă împreună cu copii din grădiniţa parteneră. Ne-au fost prezentate locurile de joacă din curtea 

grădiniţei, activităţi sustenabile care au început să se desfăşoare în grădiniţă şi şcoală odată cu întoarcerea 

cadrelor didactice din fiecare din mobilităţile care au avut loc până în prezent în cadrul acestui Proiect de 

Parteneriat Strategic Erasmus+ Earthworm. Cadrele didactice din Lituania desfăşoară foarte multe activităţi 

în aer liber, datorită spaţiului amenajat pentru buna desfăşurare a acestor activităţi. 

Ne-a uimit la fel de mult vizita la o instituţie care avea Green Flag, respectiv Steagul Verde, pentru 

implicarea deosebită în activităţi ecologice sustenabile. Deşi a fost o zi ploioasă, înarmate cu umbrele am 

vizitat mai întâi curtea imensă, organizată deosebit cu locuri de joacă şi instrumente muzicale eco, de la 

bucătăria realizată din paleţi până la tiroliana, masa de şah şi căsuţa bibliotecă ce se aflau în curtea 

grădiniţei. Directoarea grădiniţei ne-a povestit cum a reuşit să realizeze o aşa minunată instituţie, cu 

implicarea deosebită a părinţilor, idei de pe pinterest şi ajutor de la comunitatea locală. 

Am vizitat de asemenea două grădiniţe care lucrează în sistem Waldorf, insituţii care erau construite în 

formă de cerc, asemănătoare unui cort, cu pereţi izolaţi cu lemn şi pâslă, sobă cu lemne şi lumina venind 

din geamul din mijlocul cortului, sus. Acolo copiii dorm de amiază fiecare în hamacul său sau chiar pe jos în 

saci de dormit. Este un sistem care îi face pe copii să trăiască în mijlocul naturii, să încerce să se descurce 

singuri, unde atunci când, de exemplu, un copil realizează un desen, nu e neapărată nevoie să fie lăudat şi 

unde nu există critici. Învăţarea se bazează oarecum pe colaborare, comunicare, ajutorare, dar în special pe 

învăţarea prin descoperire şi disciplinare pozitivă. 

Un alt punct forte al activităţii de învăţare C4 desfăşurată în Lituania a fost Conferinţa Internaţională 

despre sustenabilitatea culturală, socială, economică şi ecologică desfăşurată la Casa de Cultură din 

Ilgakiemis pe durata unei zile lucrătoare, unde alături de cadrele didactice implicate în proeict din Islanda, 

Lituania şi România au participat reprezentanţi ai părinţilor, comunităţii locale, reprezentanţii 
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învăţământului preprimar din districtul Kauno, profesori doctori de la Universitatea Magnus din Kaunas şi 

directori de insituţii preşcolare distinse cu Green Flag. S-a discutat despre importanţa desfăşurării unor 

activiăţi sustenabile şi cum acestea au început să ia amploare în Lituania. Profesoarele universitare au 

amintit despre sistemul Reggio Emilia, iar una dintre directoare a subliniat importanţa existenţei unei 

comuniuni între copil şi mediu înconjurător, existând la ei cazuri de lucru cu copii cu deficienţe de învăţare, 

dar lucrând după un sistem cu deosebit de multe acitvăţi în natură, chiar şi în vacanţă, au fost rezultate 

vizibile, fapt ce i-a determinat pe profesori să continue lucrul şi cercetări în acest domeniu. 

Nu a lipsit nici întâlnirea transnaţională care a avut loc la Şcoala parteneră din Ilgakiemis, acţiune care 

de altfel a vizat discuţii despre bunul mers al activităţii în cadrul acestei mobilităţi şi punerea la punct a 

programului pentru următoarea şi ultima reuniune transnaţională a coordonatorilor de proiect care va avea 

loc luna viitoare la Bruxelles.  

Întreaga activitate s-a încheiat într-un cadru festiv, unde au fost înmânate certificare de participare 

Erasmus+ echipelor partenere în cadrul acestui proiect minunat. 

Proiectul "Earthworm" este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului 

ERASMUS+, acţiunea KA2 – parteneriate strategice, schimb de bune practici, parteneriate doar între școli. 

Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații. 
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MODELE ÎN MULTICULTURALITATE  

(PROF. ALEXANDRU ALINA-SIMONA, LICEUL TEHNOLOGIC ”ALEXANDRU 

DOMȘA” ALBA IULIA) 

Parteneri: 

Fundatia Organizația  Creștină în Acțiune, director Opruța Traian   

Sustinători activitate:   Paul Adams - SUA 

                                          Dave Knight - Australia 

PROIECT DE  ACTIVITATE  EXTRACURRICULARĂ 

MOTTO:  ,, A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap mulțime de fraze, expresii și 

opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile” (J. A. Comenius) 

A.    INFORMAȚII DESPRE APLICANT: 

LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU DOMŞA”ALBA IULIA 

Școala Europeană-2010-2013, 2013-2016,2016-2019,2019-2021 

STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.143 

TELEFON 0258-816065, FAX 0258-817811 

Email:ad.alba@mail.albanet.ro 

Persoana de contact: Alexandru Alina 

 

B.     INFORMAȚII DESPRE PARTENER: 

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ ÎN ACȚIUNE 

CUI 13340608 

STR. MARCUS AURELIUS NR 26 

Județul Alba, Alba Iulia 

TELEFON 0258 812 851 

Email: traianopruta@hotmail.com 

Persoana de contact: director executiv Traian Opruța 

 

C.    INFORMAȚII DESPRE PROIECT: 

a.       Titlul proiectului: CRIZA DE IDENTITATE SI DE SCOP 

b.      Domeniul în care se încadrează: 

Domeniul cultural-artistic, arte vizualec 

Domeniul cultural–artistic, culturi şi civilizaţii X 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

44 

Domeniul cultural-artistic, literatură; 

Domeniul cultural-artistic, teatru; 

Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri; 

Domeniul cultural-artistic – muzică; 

Domeniul cultural-artistic – dans; 

Domeniul ecologie şi protecţia mediului; 

Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile X 

Domeniul sportiv turistic; 

Domeniul tehnic; 

Domeniul ştiinţific. 

c)      Editia : nr 2  

D.    REZUMATUL PROIECTULUI 

a.      Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate 

În proiect vor fi implicați 106 elevi din cadrul Liceului Tehnologic”Alexandru Domșa” (58 de elevi din 

clasele IX A SPGA si IX B SPGA si  48 de elevi din clasele V-VIII structura Bărăbanț) şi 12  cadre didactice care 

îi vor indruma. 

b.      Beneficiarii direcţi şi indirecţi 

Beneficiari directi: elevii  claselor V-IX și profesorii școlii. 

Beneficiari indirecţi: părinții elevilor, comunitatea locală. 

E.  PREZENTAREA PROIECTULUI 

a.  Argument, context (analiză de nevoi) 

Adolescenții se află în etapa în care își construiesc propria identitate, de aceea au nevoie  de 

oportunități pentru dezvoltarea personală, proces ce presupune: conştientizarea situaţiei, reflectarea 

asupra situaţiei, stabilirea scopurilor şi stabilirea unui plan de acţiune pentru dezvoltare personală în 

contextul carierei, al educaţiei, fixarea unei viziuni asupra lor înșiși, identificarea punctelor tari  și a 

punctelor slabe. 

Dezvoltarea personală poate fi abordată din mai multe perspective viabile. Explorarea filonului 

moral-creștin, cu puternice radăcini în cultura europeană și, mai specific, în cultura românească, conține o 

bază temeinic argumentată pentru a susține o filosofie despre om, despre destin, despre sens și 

semnificație. Această perspectivă oferă răspunsuri pe baza întoarcerii la origini și la încorporarea lor în 

lumea modernă subliniind valabilitatea argumentului propus. Adesea însă, acest aspect al realității capătă 

un aer „prăfuit” în ochii generației tinere, așa că este de datoria noastră să expunem tinerilor, într-un 

mediu de discuție critică și argumentativă, valorile creștine și relevanța lor în societatea modernă. Cele mai 

mari două obstacole în calea dezvoltării personale a tânărului, în particular, și a individului, în general, sunt 

neconștientizarea procesului și lipsa unui cadru structurat care să încurajeze evoluția. Neconștientizarea 

procesului are la bază motive legate de grupul de interacțiune, cât și de mentorii prezenți în viața tânărului, 

încă de mic Proiectul își propune să dezvolte capacitatea elevilor de a înţelege ce şi cum învaţă, să ofere 
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oportunitatea unui proces planificat de învăţare şi să îşi asume responsabilitatea procesului de învăţare 

individual, să îi înveţe pe elevi să devină mai independenţi, eficienţi şi încrezători în propriile puteri, să îşi 

asume responsabilitatea pentru propriile acţiuni. 

Credem că, dincolo de activitățile școlare și educația de bază, este responsabilitatea părinților, a 

tutorilor și a profesorilor să orienteze tinerii, încă din adolescență, spre autocunoaştere. Astfel, le vor oferi 

posibilitatea să descopere procesul conștient de dezvoltare personală și în același timp, un sentiment de 

acceptare, de înțelegere și de respect față de colegii, față de profesorii, față de semenii lor. 

b).  Scopul proiectului 

Scopul proiectului este de a crea un cadru în care tinerii să pătrundă semnificaţia conceptului de 

respect în toate aspectele lui (stimă, considerație și prețuire), atât față de ceilalţi, în cadrul relațiilor 

intersociale (părinți, profesori, colegi), față de Dumnezeu, cât si față de propria persoană. Baza acestui 

respect este valoarea ființei umane, dincolo de merite evidente sau nu. 

c.       Obiective generale: 

1.      Formarea personalităţii prin descoperire, autocunoaştere şi interrelaţionare umană; 

2.      Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în viaţa culturală a comunităţii  locale; 

3.      Dezvoltarea capacității de a comunica în limba engleză; 

4.      Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi de caracter; 

5.      Promovarea prieteniei şi cooperării între elevi prin deprinderea modalităților civilizate de comunicare.  

6.      Asigurarea oportunităților de identificare a propriilor obiective și de conștientizare a identității; 

d.      Obiective specifice: 

Privind elevii: 

Ø  cultivarea abilității de a expune idei în limba engleză şi de a comunica cu un vorbitor nativ; 

Ø  elevii evaluează dacă o persoană merită sau nu respect; 

Ø  formarea deprinderilor de a exprima opinii personale și de a le susține; 

Ø  să cultive căi de manifestare a respectului față de sine; 

Ø  să identifice multiplele fațete ale respectului în viața de zi cu zi – prin respectarea regulilor de bun simț, a 

regulilor de trafic , a bunelor maniere etc; 

Ø  identificarea legăturii respect – dragoste, respect – merit şi a concluziilor ce decurg de aici; 

Ø  formarea unui comportament creștin moral; 

Ø  să definească ţelurile personale pe termen scurt şi pe termen lung; 

Ø  să decidă ce este de făcut pentru atingerea acestor obiective; 

Ø  să identifice, să analizeze şi să înţeleagă propriile punctele tari şi punctele slabe; 

Ø  să îi facă mai eficienţi în îndeplinirea sarcinilor; 
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Privind părinții: Stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali în susținerea și derularea 

activităților; 

e.       Durata proiectului : mai 2019 

F.       REZULTATELE AȘTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

 Proiectul îşi propune următoarele rezultate: 

- cunoașterea punctelor personale tari şi a punctelor slabe şi a direcţiilor necesare pentru schimbare; 

- declanșarea resorturilor unui proces prin care elevii reușesc să înţeleagă valoarea adăugată pe care 

o aduce descoperirea propriei identități, fixarea unui scop în viață; 

- creşterea eficienţei comunicării în cadrul şcolii  între cadre didactice – elevi – părinţi;  

G.    MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI 

În procesul de evaluare sunt utilizate instrumente cum ar fi: încadrarea în cerinţele şi obiectivele 

generale ale proiectului, acceptabilitatea, participarea, gradul de implicare, dimensiunea grupului vizat, 

eficienţa prin compararea rezultatelor propuse cu resursele necesare realizării lor, sustenabilitatea, 

diseminarea. Evaluarea rezultatelor proiectului reprezintă şi un instrument utilizat în vederea identificării 

de noi tematici pentru anii viitori. 

H.    ASIGURAREA CONTINUITĂȚII / SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI. 

Prin proiectul pe care urmează să-l derulăm urmărim obiective care vizează o influență puternică și 

de lungă durată asupra elevilor. După finalizarea proiectului, vom organiza și alte activităţi cu teme similare, 

în care copiii vor putea aplica ceea ce au învățat și vor putea deveni formatori pentru noile generaţii de 

elevi.  

I.       ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE / MEDIATIZARE ȘI DE DISEMINARE ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII ȘI DUPĂ 

ÎNCHEIEREA ACESTUIA 

Informații despre derularea și finalizarea, vor fi mediatizate și prin intermediul site-ului şcolii și pe 

pagina de facebook. După finalizarea proiectului vom desfășura activități de diseminare, în cadrul altor 

proiecte derulate în şcoală, cu participare largă, în cadrul cercurilor pedagogice etc. Activitatea va fi  

prezentată în revista IMPACT pe care o vom edita la sfârșitul proiectului ” Împreună dăm valoare vieţii”. 
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PROFESORUL ERASMUS+ AGENT AL SCHIMBĂRII SUSTENABILE  

(PROF. ANIŞOARA FILIMON, PROF. LAVINIA FLEŞERIU, ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR) 

În acest an şcolar am avut posibilitatea, alături de colega noastră prof. Nicoleta Huştiuc, care este şi 

coordonatoarea Proiectului de Parteneriat Strategic Erasmus+ Earthworm să participăm la activitatea de 

schimb de experienţă care s-a desfăşurat în Lituania la sfârşitul lunii mai, în ultima săptămână. 

 Această participare a noastră a fost posibilă datorită efortului susţinut al colegei Nicoleta Huştiuc, 

care este şi responsabilă a Comisiei Metodice a profesorilor înv. preşcolar, datorită faptului că ne-a 

împărtăşit din experienţa ei, cum a participat la un seminar în Polonia, unde a cunoscut colegele cu care a 

lucrat la proiectul Erasmus+ KA2 şi a fost aprobat, fapt care ne-a oferit posibilitatea participării la activităţi 

deosebite. 

Abia acum, după participarea în sine, am înţeles cât efort a fost depus de întreaga echipă de 

proiect, întâlniri pe skype ale coordonatorilor de proiect din fiecare ţară, muncă migăloasă, dar cu efect. 

Mulţumim colegei pe această cale şi dorim să împărtăşim tuturor din experienţa noastră şi de asemenea să 

încurajăm şi alţi colegi să participe la proiecte de acest fel. 

La mobilitatea din Lituania au participat următoarele cadre didactice: prof. Nicoleta Huştiuc, prof. 

Anişoara Filimon şi prof. Lavinia Fleşeriu. 

Am fost deosebit de impresionate de ospitalitatea poporului lituanian, de ţara lor cu foarte multă 

verdeaţă, cu foarte multe păduri de conifere, chiar dacă nu au munţi, dar mai ales de eforturile lor de a fi 

sustenabili, de a-şi proteja natura, bogăţiile naturale, lucru pe care le-am putut constata şi la activităţile din 

grădiniţele vizitate sau în şcoli. 

Învăţământul preşcolar este organizat ca şi la noi, pe trei grupe: mică, mijlocie şi mare, numărul 

copiilor dintr-o grupă fiind de 15 copii, dar spre deosebire de noi, la fiecare grupă există un ajutor de 

educatoare, deosebit de util. La ciclul primar se păstrează numărul de elevi într-o clasă, maxim 15, dar o 

singură învăţătoare la fiecare clasă, din clasa I până în clasa a IV-a. 

Instituţia parteneră în proiect se află În Ilgakiemis, un sat din Lituania, districtul Kauno, aproape de 

Kaunas, al doilea oraş ca mărime din Lituania, la o jumătate de oră de mers cu autobuzul. 

Cadrele didactice din instituţi parteneră, atât din şcoală cât şi din grădiniţă au fost foarte deschise 

în a împărtăşi din nexperienţa lor şi a ne arăta cum au implicat copiii, părinţii şi comunitatea în proiectul 

Erasmus+ KA2 Earthworm. 

Copiii sunt antrenaţi în multe activităţi în aer liber, grădiniţa dispunând de o curte mare, cu mulţi 

copaci de diferite specii, cu o mini seră construită împreună cu părinţii unde copii au pus seminţe şi au 

observat dezvoltarea plantelor. Aparatele de joacă, multe dintre ele, sunt construite din materiale 

reciclabile cu ajutorul părinţilor sau din materiale naturale piatră şi lemn. 

Fiind implicaţi în proiect cu toţii, atât părinţi, bunici, copii, cât mai ales cadrele didactice, una dintre 

educatoare a creat o poveste ecologică pe care a şi pus-o în scenă împreună cu copiii, construind decorul şi 

costume, realizând un scurt teatru pe care l-au pus în reprezentaţie şi pentru noi. Chiar dacă a fost în limba 

lituaniană, una dintre colege, profesoară de limba engleză la grădiniţa din Ilgakiemis, a tradus pentru noi. 

Povestea a cuprins bineînţeles râma şi familia ei, care reprezintă logoul proiectului Erasmus+ Earthworm. 
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Întreaga instituţie a realizat două albume cu fotografii şi scurte descrieri, asemeni unor jurnale, în 

care copii şi părinţii au realizat fotografii şi descrieri ale activităţilor sustenabile pe care au reuşit să le 

desfăşoare acasă şi în comunitate, pentru a promova sustenabilitatea prin activităţile lor. 

Un astfel de jurnal se găseşte de altfel în fiecare din instituţiile partenere, realizat bineînţeles de 

părinţi şi copii, sub îndrumarea cadrelor didactice coordonatoare şi a altor cadre didactice care s-au 

implicat în proiect şi lucrează în fiecare din aceste instituţii. 

Pentru a promova proiectul din care face parte şi şcoala din Ilgakiemis, Lituania , dar mai ales ideile 

proiectului de a fi sustenabili implicând cei patru piloni ai sustenabilităţii, în viziunea partenerilor: cu ltura 

sustenabilă, societate sustenabilă, economie sustenabilă şi ecologie sustenabilă gazdele au organizat o 

Conferinţă Intenaţională de bune practici în care au avut ca invitaţi, de la profesori universitari la cadre 

didactice din districtul Kaunas. 

În a doua parte a conferinţei responsabilii de proiect din fiecare ţară parteneră au realizat câte un 

rezumat video al activităţilor desfăşurate până în prezent în: Islanda, Spania, România şi Lituania, apoi 

fiecare şi-a prezentat profunda mulţumire faţă de implicarea tuturor profesorilor în activităţile proiectului, 

care au fost fiecare de un real succes, conducând spre metamorfozarea întregului proiect, la creşterea lui şi 

dezvoltarea sustenabilităţii în fiecare din şcolile partenere. 

Mobilitatea din Lituania s-a încheiat printr-o minunată zi culturală organizată de conducerea şcolii 

din Ilgakiemis, astfel având şi noi posibilitatea de a vizita diverse locuri istorice, culturale, religioase şi 

naturale prin care ne-am îmbogăţit spiritual şi cultural cu ceea ce înseamnă Lituania şi poporul lituanian 

pentru marea familie a Uniunii Europene. 

    Proiectul "Earthworm" este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului 

ERASMUS+, acţiunea KA2 – parteneriate strategice, schimb de bune practici, parteneriate doar între școli. 

Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia 

Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații 
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APLICAREA UNUI PROGRAM DE MANAGEMENT COMPORTAMENTAL, ÎN 

REACȚII DE FURIE ȘI FRUSTRARE. LA ELEVII DE GIMNAZIU  

(PROFESOR CONSILIER: JURJ CRISTINA-MARGARETA) 

Cercetarea pornește de la o ipoteză teoretică: aceasta se referă la existența unor manifestări 

comportamentale în modul de a reacționa al adolescenților în diferite situații de frustrare și de conflict, 

dovedindu-se a fi un studiu comparativ de tip exploratoriu de mici dimensiuni, teoretic, dar și empiric. 

Obiectivul major: surprinderea rolului tipului de comportament și al unor factori specifici ai 

frustrării și ai conflictului în reacțiile / manifestările comportamentale ale adolescenților. 

Din punct de vedere operațional: 

- Frustrarea reprezintă produsul unui anumit tip de interacțiune dintre o persoană și o situație-

obstacol, situație ce este simțită ca provocând o nedreptate, prejudiciu, psihic, moral, afectiv sau 

material pentru persoană. 

- Conflictele sunt confruntări între persoane sau o persoană și situațiile de viață ale acesteia, de 

regulă situații imitative, închise ale vieții. 

Scopul programului: modificarea comportamentală în situații de frustrare și conflict, învățarea unor 

modele și tehnici de soluționare specifice, în scopul ameliorării nivelului de frustrare, creșterea nivelului de 

cooperare, compromis și adaptare, a soluționării optime a conflictelor, reducerea și prevenirea 

comportamentelor agresive. 

Experimentul proiectat şi implementat în scopul evaluării eficienţei unui program de management 

comportamental la elevii de gimnaziu, în vederea modificării comportamentale în situații critice de 

frustrare și conflict, învățarea unor modele și tehnici de soluționare specifice, în scopul creșterii rezistenței 

la frustrare și a soluționării optime a conflictelor prin cooperare, adaptare. 

Denumirea programului: «Stop furie - Program de management comportamental în reacții de furie 

și frustrare la elevii de gimnaziu» 

Durata programului: 

Ø  perioada de desfăşurare a programului a fost în ianuarie – aprilie 2018 

Ø  întâlnirile s-au desfăşurat cu o frecvenţă de una pe săptămână având o durată de 1 oră, în total 12 

întălniri. 

Grup – ţintă: elevii clasei a VII-a B (eşantion experimental). 

Obiectivele programului: 

- combaterii și prevenirii unor reacții neadecvate, distructive, cu consecințe negative atât asupra 

propriei persoane cât și asupra celor din jur: 

- identificarea comportamentului care stă în spatele comportamentelor agresive; 

- creșterii rezistenței la frustrare și a soluționării optime a conflictelor 

Componentele şi obiectivele vizate de program: 
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- identificarea propriilor emoții și ale celorlalți, recunoașterea și exprimarea emoțiilor, gestionarea 

emoțiilor, empatia, toleranța, relaţii sănătoase, încredere în sine, acceptarea necondiționată, 

comunicarea verbală și nonverbală, dezvoltarea competențelor sociale. 

Tipuri de exerciții și tehnici aplicate (Anexa 6) 

v  Exerciții pentru dezvoltarea abilităţii de recunoaştere şi exprimare a emoţiilor; 

v  Strategiile de autoreglare emoţionlă; 

v  Instrument de monitorizare a emoţiilor „Jurnalul furiei”; 

v  Tehnica ABCDE - tehnici pentru dezvoltarea abilităţii de rezolvare eficientă a conflictelor; 

v  Tehnici de identificare și interpretare a unui comportament sau situații sociale prin modalităţi alternative; 

v  Exerciții de recunoaştere şi gestionare a comportamentelor agresive; 

v  Exerciții de dezvoltare a abilităţilor de interacţiune socială pozitivă şi stabilire de relaţii. 

Acest program a avut în vedere implementarea la nivelul grupului experimental, a unui program 

educațional formativ, în scopul prevenirii comportamentelor agresive, dezvoltarea abilităților sociale, 

educației emoționale, controlul furiei, rezolvarea de probleme, recunoașterea comportamentelor agresive,  

gestionarea emoțiilor și sentimentelor  „intrapersonale”, creșterea empatiei şi competenţele sociale ce sunt 

considerate ca aptitudini „interpersonale”. 

Planul de acţiune este adresat elevilor şi este structurat pe 3 nivele: 

 Nivel Programul Obiectivele programului Metode 

  

  

  

PREVENȚIE 

  

 

Prevenirea 

comportamentelor 

agresive 

  

1. Educaţie emoţională; 

2. Dezvoltarea abilităţilor sociale; 

3. Rezolvarea de probleme sociale; 

4. Controlul furiei; 

5. Recunoaşterea 

comportamentelor agresive. 

Lecţii educaţionale la clasă 
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 Nivel Programul Obiectivele programului Metode 

  

MONITORIZARE 

  

  

  

  

  

Management 

comportamental în 

clasă 

  

1. Dezvoltarea abilităţilor 

profesorilor de monitorizare şi 

intervenţie asupra 

comportamentelor agresive ale 

elevilor; 

2. Reducarea frecvenţei 

comportamentelor agresive în 

timpul pauzelor şi în timpul orelor; 

3. Creşterea frecvenţei de apariţie a 

comportamentelor de implicare şi 

menţinere în sarcina didactică; 

4. Creşterea complianţei la regulile 

de comportament. 

- Alternative de petrecere a 

timpului liber; 

- Fişă de monitorizare a 

comportamentelor; 

- Sarcini stimulative, pe 

nivele de dezvoltare; 

- Fișe de monitorizare/ 

frecvență a 

comportamentelor agresive; 

-Recompensarea 

comportamentelor 

prosociale. 

INTERVENŢIE Intervenţii specifice 

adresate 

comportamentelor 

agresive 

  

  

1. Dezvoltarea de abilităţi de 

gestionare a comportamentelor 

agresive care se manifestă în 

perimetrul şcolar; 

2. Training pentru copiii victime ale 

agresivităţii, recunoaşterea 

comportamentelor agresive, 

creşterea asertivităţii. 

- Intervenţii imediate la 

clasă; 

- Carduri de monitorizare a 

comportamentului; 

- Extincţia; 

- Time-out-ul. 

  

 

Starea de frustrare ca reacție momentană, ca reacție și răspunsul emoțional la o situație frustrantă, 

exprimată în forme și grade de intensitate diferite, în funcție de măsura conștientizării subiectului. Reacția 

subiecților la situația frustrantă constituie răspunsul la frustrare. Personalitatea adolescentului nu e liniară, 

ci prezintă oscilații și perioade de inegalitate pozitive sau negative, dependente de condițiile factorilor 

educaționali și sociali, dar și de particularitățile ereditare. Modul în care reacționează adolescenții se 

datorează unei evaluări primare, intuitive, ce se suprapune cu o evaluare rațională, generată de convingeri 

și cunoștințe. Este importantă intervenția cadrului didactic, a consilierului școlar, familia, să urmărească 

modul în care elevii de gimnaziu răspund la situațiile frustrante din mediul școlar, familial și social. Astfel, se 

poate preveni formarea sentimentului de frustrare, ce are rol dominant în formarea personalității, dar cu 

efecte ce au rol perturbator în activitatea persoanei. Elevul care se confruntă cu eșecuri repetate, frustrări 

și percepe situațiile permanent frustrante, pot nutri sentimente de neîncredere în sine, în forțele proprii, se 

devalorizează ca persoană, își limutează interacțiunile sociale în cadrul grupului. Elevii ar trebui să adopte o 

atitudine mai activă în raporturile cu ambianța psihosocială, să predomine motivația de evitare a eșecului. 

         Cu cât starea de frustrare este mai ridicată, cu atât crește și starea de conflict, rivalitate, 

irascibilitate. După cum rezultă din cercetare, elevii nefrustrați, dar cu obstacole, sunt mai ușor adaptați la 
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situația frustrantă, evită conflictele, rivalitatea, comparativ cu elevii ce percep aceeași situație ca fiind 

frustrantă. 

Analizând datele obținute, putem concluziona că există reacții comportamentale diferite ale 

adolescenților în situații de frustrare și de conflict, atât în funcție de tipul de comportament cât și din 

grupul din care fac parte. Am constatat că la un anumit tip de comportament îi corespund anumite reacții la 

frustrare, că subiecții reacționează diferit. Reacțiile la situațiile frustrante având caracter adecvat sau 

inadecvat, sunt condiționate de eficiența reglării comportamentului. Elevii cu un comportament agresiv 

prezintă un deficit al abilităţilor de comunicare, de relaţionare, stimă de sine scăzută, inabilitate de 

exprimare emoţională, deprinderi ineficiente de asertivitate, participare scăzută la activităţile sociale şi 

extracurriculare. Studiile în domeniul educaţional arată că elevii cu deprinderi sociale insuficient dezvoltate 

sunt asociate cu rezultate şcolare slabe, probleme emoţionale şi comportamentale, dificultăţi de adaptare 

socială (Trower şi Hollin, 1986). 

         Dificultăţile de stabilire şi menţinere a relaţiilor interpersonale reduc calitatea şi frecvenţa 

experienţelor de învăţare, ceea ce duce la scăderea performanţelor şcolare. Deprinderile de comunicare şi 

relaţionare reprezintă un factor protector faţă de comportamentele de risc (consum de alcool, droguri, 

fumat) şi faţă de situaţiile de criză (suicidul). În fiecare zi asistăm direct sau indirect, la manifestarea, sub 

diferite forme (verbal, fizic sau emoţional), a unor comportamente agresive în mediul şcolar.        

         Aceste comportamente au consecinţe multiple, dar le putem grupa în două categorii: 

● consecinţe care acţionează asupra dezvoltării socio-emoţionale a copiilor; 

● consecinţe care acţionează asupra actului de predare-învăţare. 

         Intervenția formativă implementată s-a dovedit a fi relevantă statistic sub aspectul variabilelor 

dependente: frustrare, rivalitare, evitare, competiție, colaborare, adaptare și tip de comportament. 

Cercetarea își justifică relevanța în contextul școlar datorită necesității de a preveni și combate fenomenul 

agresivității în școală și societate.   

Experimentul proiectat şi implementat în scopul evaluării eficienţei unui program de management 

comportamental la elevii de gimnaziu, în vederea modificării comportamentale în situații critice de 

frustrare și conflict, reducerea și prevenirea comportamentelor agresive, învățarea unor modele și tehnici 

de soluționare specifice, în scopul creșterii rezistenței la frustrare și a soluționării optime a conflictelor prin 

cooperare, adaptare. 

Așadar, cu cât atitudinile și acțiunile educatorilor vor fi bazate pe o bună cunoaștere, pe încredere 

și înțelegere, cu cât procesul educativ va fi mai individualizat, cu atât vor crește șansele formării unor 

personalități armonioase, responsabile, angajată social. 
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5.   Anexa la OMECT nr 1409-2007_Strategia nationala privind violenta.pdf  

 

http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=6227
http://www.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=6227
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PROFESOR REFLEXIV - ELEV REFLEXIV 

(ANCA MONICA-IULIANA, CJRAE, ALBA) 

Stephen Bookfield considera ca fiind una dintre cele mai dificile şi importante sarcini pentru 

profesori aceea de a înţelege modul de a gândi al elevilor. (S. Brookfield, 1995) 

Profesorii reflexivi au mai multe şanse să formeze elevi reflexivi. Dacă profesorul practică reflecţia, 

el poate să încurajeze elevii să reflecteze asupra învăţării şi să o analizeze, să o evalueze şi chiar să o 

îmbunătăţească. Acestea devin competenţe în învăţarea activă şi asigură dezvoltarea elevilor independenţi. 

Donald Schön (1983) propune o taxonomie a gândirii reflexive, compatibilă cu rolurile şi 

comportamentele profesorului în instruirea interactivă, care referindu-se în general la acţiunile umane, 

distinge două tipuri de reflecţii: 

- reflecţia despre acţiune – referitoare la acţiunile de gândire şi înţelegere a evenimentelor după 

derularea acestora; 

- reflecţia în acţiune – care are loc pe durata acţiunii înseşi. 

Acestor două tipuri, J.P. Killion şi G.R. Todnem (1991), apud M.-D. Bocoş (2013, p. 106) le adaugă 

reflecţia pentru acţiune – care valorifică datele culese graţie exersării primelor două tipuri de gândire 

reflexivă şi care este corelată cu demersurile de ghidare a acţiunilor viitoare. 

B. Rosenshine (1971) a elaborat o listă a comportamentelor de predare eficientă. Chiar dacă această 

cercetare este veche de peste 30 de ani şi se bazează pe predarea în şcoală, este relevantă astăzi atât 

pentru sectorul obligatoriu cât şi pentru cel post-obligatoriu. Potrivit lui B. Rosenshine, profesorii eficienţi 

deţin următoarele caracteristici: 

1.        introduc (structurează) clar subiecte sau activităţi; 

2.        explică clar, cu exemple şi materiale ilustrative, cele prezentate;  

3.        organizează lecţiile, asigurându-le un caracter practic şi sistematic; 

4.        folosesc în predare o varietate de metode şi materiale; 

5.        utilizează întrebări, mai ales întrebări cu grad ridicat de dificultate;  

6.        folosesc lauda şi alte „arme” (verbale şi nonverbale) ca suport motivaţional; 

7.        încurajează şi susţin participarea activă a celor care învaţă; 

8.        valorizează ideile celor care învaţă, le clarifică şi le dezvoltă în continuare;  

9.        dovedesc implicare, entuziasm, căldură, în principal nonverbal. 

Atunci când elevii o exersează individual sau în colectiv, reflecţia devine o practică obişnuită, atât în 

contexte formale cât şi nonformale şi informale. Sub îndrumarea cadrului didactic, elevii pot reflecta 

individual sau în colectiv asupra unor aspecte, asupra unor cazuri, asupra unor fenomene, asupra unor 

situaţii particulare, evenimente, asupra posibilităţilor de evaluare sau autoevaluare a activităţii comune, cu 

scopul de a le forma deprinderea şi nevoia de a reflecta. 

W. Gagnon şi M. Collay (2001), apud I.-O. Pânişoară (2006) se referă la următoarele tipuri de 

reflecţie didactică: 
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- Închiderea cercului: la sfârşitul activităţii, profesorul poate formula întrebări şi să solicite elevilor din 

clasă, să ofere răspuns la unele dintre acestea referitor la ceea au învăţat, să spună dacă mai au 

unele neclarităţi, să precizeze un lucru pe care îl vor face diferit după lecţie. 

- Indexul fişelor: fiecare elev va nota pe o fişă sau îi va prezenta unui alt membru al clasei ceea ce îşi 

propune să realizeze pentru următorul proiect. Aceste fişe pot fi completate cu noi elemente pe 

parcursul evoluţiei proiectului. Această modalitate de lucru favorizează reflecţia elevilor asupra 

propriei implicări şi asupra evoluţiei efortului de învăţare pe care l-au depus. 

- Scrierea unei scrisori către sine despre un subiect din cele studiate: această tehnică de reflecţie 

provoacă elevii să-şi prezinte propriile opinii privind conținuturile în integralitatea lor. 

Reflecţia personală se poate utiliza începând cu vârsta de 11-12 ani, odată cu dezvoltarea la elevi a 

inteligenţei reflexive. Reflecţia personală este mai mult decât utilă, chiar necesară, în studiul tuturor 

disciplinelor şcolare, inclusiv în cazul celor care reprezintă ştiinţele exacte şi care operează cu modele strict 

formalizate, cu reguli de calcul rigide, cu algoritmi, legi, principii clare etc. Toate acestea nu fac decât să 

ajute gândirea elevului, care reflectează cognitiv şi metacognitiv la activităţile viitoare, să îşi anticipeze şi să 

îşi gestioneze munca, întreaga activitate, dat fiind faptul că modalităţile de rezolvare a sarcinilor sunt 

multiple. Aceasta presupune ca elevii să nu fie confruntaţi numai cu situaţii repetitive, care să nu le solicite 

iniţiativa, ci şi cu situaţii singulare, cu cazuri particulare, cu excepţii de la regulă, cu contexte în care sunt 

necesare transferuri de achiziţii, care să îi oblige să îşi exerseze strategiile cognitive, să îşi cultive reflecţia 

personală cognitivă şi metacognitivă. 

Pentru ca activitatea de reflecţie interioară să fie eficientă, practicienii trebuie să evite momentele în 

care elevii sunt obosiţi, să evite supraîncărcarea informaţională a secvenţelor didactice, să-şi dozeze 

raţional timpul disponibil şi să-l repartizeze pe etape ale activităţii didactice, asigurând astfel un 

management raţional al timpului (M.-D. Bocoş, 2013). 

Am ales câteva modele de tehnici de reflecție care ar putea fi utilizate cu succes în cadrul activității 

instructiv-educative. 

Jurnal de reflecție 

Astăzi am învățat că ... 

Astăzi mi-am reamintit că ... 

Astăzi mi-am notat că ... 

Astăzi am descoperit că ... 

Astăzi m-a surprins că ... 

Astăzi m-am bucurat că ... 

Astăzi am fost dezamăgit (ă) pentru că ... 

Astăzi eu ... 

Jurnal de reflecție 

Astăzi am învățat ... din/ de la ... 

Nu am înțeles ... 

Am nevoie de explicații suplimentare legate de ... 

O noțiune pe care am înțeles-o ... 

O întrebare la care am găsit răspuns ... 

Alte consideraţii... 
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Tehnica 3-2-1 

Precizează: 

- 3 termeni (concepte) din ceea ce ai 

învăţat; 

- 2 idei despre care ai dori să înveţi în 

continuare; 

- o capacitate, o pricepere sau o abilitate 

pe care ai dobândit-o la sfârşitul 

activităţii. 

Jurnal de reflecție 

Astăzi am citit ... 

Am experimentat ... 

De la colegii și profesorul meu am învățat ... 

Ce notă dau progresului meu de astăzi? 

Alte consideraţii 

Tabel nr. 1: Modele de jurnale de reflecție 
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ŞCOALA INCLUZIVĂ , O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI  

(PROF. ÎNV. PRIMAR HAȚEGAN –COMȘA MARILENA, ȘC.  GIMN. „SIMION 

BĂRNUȚIU” BLAJ-TIUR) 

Educaţia integrată este privită ca un proces cu o evoluţie total diferită de cea tradiţională în care au 

loc reformulări de concepte şi teorii legate de normalizare ca un proces prin care se asigură accesul la 

tiparele existenţiale şi la condiţiile de viaţă cotidiană pe cât mai apropiat posibil de caracteristicile de viaţă 

obişnuite, pentru toate categoriile de persoane, astfel încât să se aibă în vedere nu numai felul în care 

persoana / copilul cu dizabilităţi se adaptează la mediu ci mai ales la felul în care mediul este pregătit să 

primească şi să integreze aceste categorii de persoane. 

          Incluziunea este adeseori asociată cu elevi care au dizabilităţi, sau care au „nevoi educaţionale 

speciale”. De fapt, incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor şi tinerilor, conform 

conceptului "şcoală pentru toţi". 

        Oferă posibilitatea autoevaluării şi a consemnării progresului dobândit în atingerea idealul "şcoală 

pentru toţi”, proces important din multiple perspective: a personalului angajat, a elevilor, a părinţilor 

precum şi a altor membri şi organizaţii din comunitate. Şcoala incluzivă presupune o examinare detaliată a 

modului în care barierele în calea învăţării şi participării la educaţie pot fi reduse din calea fiecărui elev. 

          Iniţiativele actuale de îmbunătăţire a sistemului educaţiei incluzive se transformă în modalităţi 

interactive croite pe valorile incluziunii. Ele nu sunt o alternativă care să vizeze creşterea performanţelor 

şcolare, ci un ansamblu de propuneri menite să întemeieze educaţia elevilor pe relaţii de colaborare, pe 

îmbunătăţirea mediului de învăţare şi predare. În atingerea acestor deziderate, abordările psihopedagogice 

încurajează conturarea unei perspective asupra învăţării în care copiii şi tinerii sunt implicaţi activ integrând 

ceea ce li se predă cu propria lor experienţă de viaţă. Este un document practic, care analizează toate 

aspectele din şcoală relevante pentru incluziune: pregătirea şi atitudinile personalului, amenajarea clădirii şi 

a claselor şcolare, precum şi a terenurile de joacă, atragerea elevilor la transpunerea în practică a valorilor 

incluziunii. 

Demararea procesului integrării ca şi al studiilor pe aceasta temă, continuă şi în present, când 

putem afirma că pe baza acumulării unei experienţe teoretice şi practice s-a conturat o concepţie şi o 

strategie mai clară, cu specific românesc din care au fost dominante tradiţii, principii şi valori ale şcolii 

româneşti susţinute de echipe de cadre didactice, părinţi, pedagogi, cercetători şi reprezentanţi ai unei 

organizaţii a persoanelor cu dizabilităţi, a şcolilor publice cu o bogată experienţă în încurajarea 

implementării educaţiei incluzive. 

           Nu există o anume modalitate „corectă” de promovare a şcolii incluzive. Specificul școlii, 

deschiderea spre noile valori educaţionale ca şi categoriile de beneficiari ai serviciilor şcolare reprezintă 

standardul educaţional care face necesară formularea unor judecăţi de valoare privind practica şcolară a 

incluziunii, posibilele modalităţi de utilizare. 

              Modalitatea prin care fiecare şcoală a înţeles problematica integrării copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale a fost se pare unanimă, dar planificarea privind procesul de dezvoltare în egalizarea 

şanselor a fost diferită. Unele şcoli încep, de exemplu, cu folosirea materialelor cu scopul de a conştientiza 

nevoia incluziunii. Aceasta poate să conducă mai apoi la o muncă mai profundă. Alte şcoli au adaptat 

curriculum şcolar promovând modalitaţi alternative de predare şi de învăţare, într-un curriculum ascuns. 
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           În alte şcoli s-a procedat la analize sociologice de tipul sociogramelor, s-au făcut cercetări 

individuale şi de grup realizate de cadrele didactice din şcolă pentru a analiza fenomenul incluziunii. Orice 

utilizare de metode şi observaţii o considerăm însă legitimă în condiţiile în care promovează reflecţia asupra 

incluziunii şi conduce la o mai mare participare a elevilor la atmosfera culturală, la curriculumul şi viaţa 

comunitară a şcolilor. 

Noţiuni semnificative: „incluziune”, „bariere în învăţare şi participare”, “restricţii în activitate”, 

„resurse pentru susţinerea învăţării şi participării”, „suport pentru diversitate”. 

              Ele oferă cadrul conceptual pentru analiza şi răspândirea educaţiei incluzive. Mulţi dintre noi au o 

viziune proprie asupra ideii complexe precum este incluziunea. O primă imagine a conceptului incluziunii 

este schimbarea. Incluziunea implică schimbare. Ea este un proces care poate creşte practic la nesfârşit 

nivelul învăţării şi al participării pentru toţi elevii. De fapt incluziunea are loc concomitent cu creşterea 

gradului de participare. O şcoală incluzivă este o şcoală în mişcare. 

Incluziunea în educaţie presupune: 

a) valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului; 

b) creşterea participării tuturor elevilor la educaţie şi totodată, reducerea numărului celor excluşi din 

cultura, curricula şi valorile comunităţii promovate prin şcoala de masă; 

c) restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să răspundă diversităţii 

elevilor din localitate; 

d) reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi elevii, nu doar pentru cei cu dizabilităţi 

sau cei etichetaţi ca având „nevoi educaţionale speciale”; 

e) însuşirea cunoştinţelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de accesare a şcolii şi de 

participare din partea unor elevi ; 

f) înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă ce 

trebuie depăşită; 

g) recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria lor localitate; 

h) evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa elevilor ; 

i) creşterea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în creşterea 

performanţelor; 

j) cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi ; 

k) recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în societate; 

Participarea şcolară înseamnă învăţarea alături de ceilalţi copii şi colaborarea prin împărtăşirea 

experienţelor de învăţare. Ea presupune implicarea activă în învăţare şi dreptul la opinie în ceea ce priveşte 

modul în care educaţia este trăită de către individ. Mai mult, participarea înseamnă recunoaşterea, 

acceptarea şi valorizarea ca personalitate. 

Educaţia integrată este privită ca un proces cu o evoluţie total diferită de cea tradiţională în care au loc 

reformulări de concepte şi teorii legate de normalizare ca un proces prin care se asigură accesul la tiparele 

existenţiale şi la condiţiile de viaţă cotidiană pe cât mai apropiat posibil de caracteristicile de viaţă 

obişnuite, pentru toate categoriile de persoane, astfel încât să se aibă în vedere nu numai felul în care 
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persoana / copilul cu dizabilităţi se adaptează la mediu ci mai ales la felul în care mediul este pregătit să 

primească şi să integreze aceste categorii de persoane. 

Incluziunea este adeseori asociată cu elevi care au dizabilităţi, sau care au „nevoi educaţionale 

speciale”. De fapt, incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor şi tinerilor, conform 

conceptului „şcoală pentru toţi”. Oferă posibilitatea autoevaluării şi a consemnării progresului dobândit în 

atingerea idealul „şcoală pentru toţi”, proces important din multiple perspective: a personalului angajat, a 

elevilor, a părinţilor precum şi a altor membri şi organizaţii din comunitate. 

Şcoala incluzivă presupune o examinare detaliată a modului în care barierele în calea învăţării şi 

participării la educaţie pot fi reduse din calea fiecărui elev. 
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FIRMA DE EXERCIȚIU – PRIMUL PAS SPRE ANTREPRENORIAT  

(POPA VICTORIA, COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA 

IULIA) 

         În anul 2001, România împreună cu Bulgaria și Albania au participat la proiectul ECO NET iniţiat în 

cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi desfăşurat de Centrul Naţional de Dezvoltare a 

Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Culturii 

şi Kulturkontakt din Austria. Acesta a reprezentat o importantă investiție în dezvoltarea cadrului general de 

instruire bazat pe caracterul practic aplicativ dar, totodată și pe implementarea unor experiențe europene 

de bună practică în vederea formării și dezvoltării spiritului antreprenorial. Ulterior formării profesorilor în 

cadrul acestui proiect au fost organizate diseminări la nivelul tuturor județelor și liceelor economice din 

România în vederea oferirii unor șanse egale tuturor elevilor, în al cărui curriculum a fost introdusă 

învățarea prin metoda ”firma de exercițiu”. 

         Astfel, în anul 2003, în cadrul Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, în calitate de 

profesor coordonator am înființat împreună cu elevii clasei a XI-a (economic) prima firmă de exercițiu. În 

decursul timpului, toți colegii profesori din aria curriculară Tehnologii au preluat această metodă de 

predare astfel încât, momentan în cadrul colegiului există peste 20 de firme de exercițiu activate. 

             Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a 

procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a 

competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. 

Implementarea conceptului de “firmă de exerciţiu” îşi propune crearea tipului de întreprinzător 

dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau 

să descopere o nouă cale de distribuţie. 

Activitatea firmei de exercițiu începe prin a prezenta elevilor conceptul de firmă de exercițiu. Apoi 

se abordează conceptele teoretice privind activitatea din firma de exercițiu. Profesorul împreună cu elevii 

parcurg pașii înființării firmei de exercițiu, de la analiza mediului extern, a specificului unei piețe virtuale, 

alegerea formei juridice, studierea procedurii de înființare, procesul de selecție și recrutare a resursei 

umane, la organizarea structurală și procesuală în firmă. Elevii, sub îndrumarea directă a profesorului 

coordonator, planifică activitatea în firma de exercițiu, realizează un plan de afaceri. Prin elaborarea 

planului de afaceri, angajații firmei sunt stimulați să vină în permanență cu idei noi de afaceri care să poată 

fi transpuse permanent în practică. În vederea încurajării competiţiei şi a competitivităţii firmelor de 

exerciţiu, începând cu anul școlar 2008 – 2009 a fost introdusă Competiția ”Business Plan” ce se desfășoară 

în 3 etape (locală, regional și națională). În cadrul departamentului de marketing se abordează politica de 

produse și prețuri, posibilități de distribuție, rolul materialelor publicitare și a paginii web, tehnici de 

negociere și elaborarea materialelor publicitare și a magazinelor virtuale. În departamentul comercial, elevii 

realizează activități practice aferente procesului de achiziții, procesului de desfacere, întocmesc documente 

utilizate în procesul de achiziție și livrare, precum și activități specifice procesului de import-export. 

Departamentul contabilitate subliniază importanța măsurării, evaluării și controlului activității economice și 

a rezultatelor obținute de către firma de exercițiu. De loc de neglijat este și managementul calității aplicat 

în firma de exercițiu ca proces continuu de apreciere a gradului de îndeplinire a sarcinilor de către angajați, 

urmărind evaluarea performanțelor firmei. Pentru firmele de exercițiu, cel mai important instrument al 
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calității este Evaluarea ”Marca de calitate”. Aceasta se organizează anual, la nivel național și se finalizează 

cu obținerea certificatului Marca de calitate – nivel de bază și Marca de calitate – nivel avansat. 

O bună stăpânire de către elevi (angajații firmei) a mecanismelor de inițializare a unei afaceri, de 

tranzacționare cu alte firme de exercițiu din țară și străinătate asigură succesul participării la evenimente 

speciale precum târgurile firmelor de exercițiu desfășurate la nivel local, regional, național și internațional. 

Participarea elevilor la târgurile internaționale presupune exersarea limbilor străine și importanța acestora 

în experiența interculturală. 

Întreaga activitate din firma de exercițiu se bazează pe instrumente specifice Tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor care facilitează procesul de interdisciplinaritate. 

În prezent sunt profesor coordonator la 4 firme de exercițiu: FE Aurul Apusenilor SRL, FE Boîte de 

chocolat SRL, FE White Lady SRL, FE Wedding Style SRL. Obiectul de activitate al FE Aurul Apusenilor SRL 

este hoteluri și alte facilități de cazare similare. FE Boîte de chocolat SRL are ca obiect de activitate comerţul 

cu amănuntul al produselor de patiserie, ciocolatei şi produselor zaharoase. Obiectul de activitate al FE 

White Lady SRL este comerțul cu amanuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate. FE Wedding style 

SRL are ca obiect de activitate organizarea de evenimente (nunţi, botezuri, evenimente pentru copii, 

majorate, evenimente tematice, etc). 

 

Demn de remarcat este impactul pe care aplicarea acestui concept de formare l-a avut și îl are în 

rândul elevilor, remarcând o participare activă la propria formare. Rezultatele nu au întârziat să apară. În 

prezent toate cele 4 firme dețin certificatul Marca de calitate – nivel de bază (FE Aurul Apusenilor SRL, FE 

Boîte de chocolat SRL) și Marca de calitate – nivel avansat (FE White Lady SRL, FE Wedding Style SRL). 

De câțiva ani consecutivi FE White Lady SRL obține premiul I la Competiția ”Business Plan” etapa 

județeană și premiul II și III la Competiția ”Business Plan” etapa regională. De asemenea, de-a lungul 

timpului toate cele 4 firme au obținut numeroase premii la târgurile firmelor de exercițiu locale, regionale, 

naționale și internaționale, elevii implicați demonstrând dobândirea competențelor antreprenoriale pentru 

a avea capacitatea de a dezvolta propria afacere și de a acționa eficient în cadrul liberei competiții a 

antreprenorilor. 
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Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei metode sunt: creşterea gradului de inserţie pe 

piaţa muncii a absolvenţilor, reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă, mai bună adaptabilitate 

la schimbarea locului de muncă, flexibilitate, asumarea iniţiativei şi a riscului. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  

(PROF. ÎNV. PRIMAR MÎNDROC NICOLETA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION 

AGÂRBICEANU” ALBA IULIA)  

Motto: 

       „Cu câtă iscusinţă ascunde natura ridurile imemorabilei sale antichităţi, sub 

trandafiri, violete şi roua dimineţii.” – Emerson 

„Nu vom salva tot ce ne-ar plăcea să salvăm, dar vom salva mai mult decât dacă n-am fi încercat 

deloc.” -  Sir Peter Scott 

 

DENUMIREA PROIECTULUI: 

  

,,OCROTIND NATURA, OCROTIM VIAŢA!”  

  

COORDONATORII PROIECTULUI: 

PROF. ÎNV. PRIMAR NICOLETA MÎNDROC 

ING. ANA MOHAI - ZAMORA 

CATEGORIA  ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: 

  Proiect care vizează mai multe arii curriculare: matematică şi ştiinţe ale naturii, om şi 

societate, arte, tehnologii. 

DURATA PROIECTULUI: un an școlar; 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

64 

PARTENERI: Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia 

                     Agenţia de Protecţie a Mediului Alba 

ARGUMENT: 

  Încă de la începuturile existenţei sale, omul s-a aflat în mijlocul naturii folosindu-se de toate 

darurile acesteia. Protejarea planetei ,,Pământ”, casa noastră a tuturor, este o problemă care trebuie să ne 

preocupe pe toţi, adulţi şi copii, deoarece  fenomenele de poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin seama de 

frontiere. Ignorarea măsurilor ecologice de apărare a mediului poate declanşa o criză ecologică având 

consecinţe grave. De aceea este necesară formarea conştiinţei şi conduitei ecologice prin orice demers 

educativ, şcolar şi extraşcolar. 

        Copiii percep ceea ce este în jurul lor, dispun de reprezentări despre mediul natural în care trăiesc 

şi admiră ceea ce îi înconjoară. Şcoala trebuie să transforme sentimentele de admiraţie faţă de frumuseţile 

naturii în convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător. Acest lucru se realizează prin 

intermediul disciplinelor de învăţământ: ştiinţe şi geografie, dar şi ocazional, prin unele unităţi de învăţare 

la disciplinele: educaţie civică, literatura română, educaţie plastică, educaţie muzicală şi abilităţi practice.  

        Înţelegând menirea lor concretă în localitatea unde trăiesc, şcolarii trebuie să contribuie atât cât 

pot  la protejarea şi ameliorarea calităţii mediului înconjurător. 

SCOP: 

Formarea unei atitudini responsabile şi active pentru gestionarea şi ocrotirea mediului 

înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului ecologic. 

OBIECTIVE: 

Conştientizarea şi sensibilizarea copiilor, părinţilor, comunităţii locale, faţă de problemele mediului; 

Implicarea copiilor în colectarea materialelor reciclabile - hârtie şi P.E.T-uri 

Formarea unor deprinderi de conservare a naturii 

Formarea premiselor pentru înţelegerea relaţiilor om-mediu înconjurător şi a interdependenţei dintre 

calitatea vieţii şi a mediului 

Recunoaşterea impactului negativ al neglijenţei umane asupra naturii 

Stimularea curiozităţii copiilor şi a interesului pentru cunoaştere 

GRUP ŢINTĂ: 

- 31 de elevi de la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia; 

- Părinţii acestora; 

- Comunitatea locală. 

DESCRIEREA PE SCURT A ACTIVITĂŢILOR: 
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1. ,,OCROTIND NATURA, OCROTIM VIAŢA”; 

          Prezentarea proiectului şi informare cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate; 

2. ,,PRIETENII PĂDURII ”(LUNA PĂDURII -  15 martie - 15aprilie). 

Cu acest prilej, beneficiind şi de sprijinul comunităţii locale şi al părinţilor, va avea loc o acţiune de 

igienizare a unei părţi din pădurea ce aparţine localităţii noastre. 

Elevii vor primi saci menajeri, mănuşi şi vor aduna hârtiile, P.E.T.- uri, ambalaje din carton sau plastic, 

apoi le vor sorta urmând a fi distribuite la centrele de colectare cu ajutorul Primăriei. 

 În deschiderea acestei activităţi se va purta o discuţie cu toţi cei prezenţi despre efectul negativ al 

gunoaielor asupra mediului înconjurător. Întotdeauna vor fi solicitaţi elevii în căutarea unor,,soluţii ” pentru 

a stopa poluarea. 

3. „PĂMÂNTUL- CASA NOASTRĂ”(ZIUA PĂMÂNTULUI - 22 aprilie) 

     Ziua Pământului înseamnă Ziua Vieţii. Cu această ocazie, elevii vor viziona o prezentare în Power 

Point conţinând imagini ale planetei Pământ din diferite unghiuri şi poziţii ale sateliţilor artificiali. 

     Se va purta o discuţie pe marginea acestui subiect, accentuându-se modalităţi de păstrare a unui 

mediu curat, nepoluat. 

     Sub îndrumarea doamnei învăţătoare copiii vor realiza din aluat un modelaj reprezentând planeta 

Pământ văzută prin ochi de copil. 

    În finalul activităţii se vor expune lucrările. 

4. „CARNAVALUL MATERIALELOR RECICLABILE” 

     În cadrul acestei activităţi elevii, împreună cu doamna învăţătoare vor realiza din materiale 

refolosibile diferite măşti de carnaval, jucării. Colectarea materialelor necesare se va realiza în prealabil în 

cadrul unei activităţi de abilităţi practice. 

   În încheierea activităţii elevii vor prezenta lucrările într-un carnaval. Alături de noi se va afla şi un 

reprezentant al A.P.M. dar şi părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai Primăriei. 

METODE  ŞI TEHNICI  DE  LUCRU:   

           Întâlniri de lucru, dezbateri, dialog, vizionarea unui documentar, lucrări practice, prezentare de 

imagini, fotografii, portofolii, expoziţii, colectare, confecţionare, observare, modelaj, desen. 

BENEFICIARI: 

- Elevi cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani; 

- Cadre didactice; 

- Părinţi; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului; 

- Comunitatea locală. 

RESURSE  UMANE: 

- Cadrele didactice; 

- Copiii; 
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- Reprezentant al A.P.M.-ului; 

- Reprezentant al Primăriei; 

- Părinţii. 

 

RESURSE  MATERIALE  

- Spaţiile de învăţământ din şcoli; 

- Fotografii din timpul desfăşurării acţiunii / aparat foto; 

- Calculator / imprimantă; 

- C.D. film documentar; 

- Coli de scris / coli xerox, carton, coli colorate; 

- Mănuşi plastic, saci menajeri; 

- Containere pentru deşeuri; 

- Aluat (apă, sare, făină); 

- Trusa de pictură; 

- Materiale reciclabile (hârtie,cartoane, P.E.T.- uri, resturi textile ş.a.) aţă, ace, lipici. 

LOCUL  DE  DESFĂŞURARE: Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

- Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea unui mediu înconjurător curat, nepoluat; 

- Lucrări realizate de copii din diferite materiale refolosibile; 

- Implicarea cât mai multor factori educativi în iniţierea diferitelor acţiuni în scopul păstrării şi 

protejării mediului înconjurător (să nu arunce gunoaie decât în locurile special amenajate, să 

protejeze plantele şi animalele; 

- Manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între copii în realizarea activităţilor; 

- Însuşirea unor termeni ecologici pentru exprimarea în situaţii de comunicare. 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Portofoliul proiectului, album cu fotografii, expoziţie cu lucrările practice ale copiilor, înregistrare video, 

materiale informative despre proiect şi activităţile sale. 
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ACTIVITĂŢI DE MEDIATIZARE ŞI PROMOVARE  

       În timpul implementării proiectului vor fi afişate la şcoală pliante informative şi fotografii din timpul 

desfăşurării activităţilor. 

      Se vor organiza expoziţii cu lucrările copiilor la şcoală şi la A.P.M. 

      Vor fi promovate pe plan judeţean în cadrul cercurilor metodice ale cadrelor didactice, imagini de la 

activităţile desfăşurate. 

      Proiectul va fi cunoscut şi promovat în articole de specialitate şi la simpozioane tematice.  

  

Bibliografie: www.didactic.ro 
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ART-TERAPIA -TERAPIA PRIN JOC. EXEMPLE PRACTICE 

(PANȚA GEORGIANA, CJRAE ALBA)  

Jocul îl ajută pe copil să-şi exprime gândurile, emoţiile, temerile, dorinţele, îi oferă sentimentul 

autonomiei, este perceput ca activitate plăcută, securizantă, erorile nu au consecinţe serioase, aceasta fiind 

una din condiţiile sale esenţiale, poate să se desfăşoare doar într-un cadru sigur – spaţial, temporal – astfel 

încât copilul să ştie când începe, când se termină jocul şi care sunt regulile acestuia. 

Tehnicile folosite - se pot adapta pentru atingerea diferitelor obiective caracteristice problemelor 

variate care apar la copii: tulburări emoţionale cauzate de abuz fizic şi sexual; abandon; boli acute şi 

cronice; deficienţe motorii, senzoriale; situaţii de deces în familie; tulburări de comportament sau 

modificarea cogniţiilor dezadaptative rezultate din diferite experienţe traumatice. 

1. Tehnici proiective  frecvent, când un consilier are în faţă un copil adus de un cadru didactic la 

recomandarea părintilor la cabinet, şi încearcă să afle cum, respectiv ce simte şi gândeşte legat de anumite 

persoane, situaţii, evenimente, eşuează în stabilirea unei comunicări eficiente. 

Ex.: 

Consilierul: - Cum te descurci la şcoală ?  Copilul : - Bine. 

Consilierul: - Care sunt activităţile tale preferate ?  Copilul : - Să mă joc cu maşinuţe. 

Consilierul: - Cum te simţi acum când tatăl tău e plecat ?  Copilul : - Nu ştiu. 

  Astfel recurgem la crearea unei ,,zone neutre’’ între consilier şi copil,  prin care comunicarea devine 

indirectă aşezăm între noi şi copil, pe un scaun, un animal de pluş, o jucărie preferată de el, care va fi un fel 

de ,,purtător de informaţii’’ atât consilierul cât şi copilul vor împărtăşi o experienţă legată de o ,,a treia 

persoană’’, care îi uneşte, dar, în acelaşi timp, îi separă – pentru că nu presupune un schimb direct de 

replici.   

Consilierul: ,,- Dragă ,,Moş Martin’’, te rog să-i transmiţi lui Adi că mă bucur că a reuşit să vină azi 

împreună cu mama lui la cabientul meu…. Te rog să-l mai întrebi de ce este atât de trist ?’’ 

(comportamentul nonverbal al consilierului este îndreptat înspre ursuleţ când adresează întrebările, similar 

cu al copilului) Copilul: -  ,,Moş Martin’’ să-i spui că nu sunt chiar atât de trist …poate puţin aşa… pe tatăl 

meu’’ 

Consilierul: - ,,Moş Martin’’ te rog întreabă-l pe Adi cum l-a supărat tatăl lui ?’’ 

Copilul: - ,,…da, aşa…. că mi-a promis azi că mă va lua de la şcoală.... şi până la urmă tot n-a venit el 

… a venit bunica ...’’ 

Acest joc informal, împărtaşit nu are deloc conotaţie ameninţătoare, el elimină tensiunea 

comunicării directe, faţă în faţă, şi permite consilierului să construiască o relaţie personală, dar structurată 

dacă vârsta copilului este sub 5 ani, în următoarele 2-3 sedinţe se continuă comunicarea prin ,,a treia 

persoană’’, iar pe masură ce se constituie relaţia terapeutică se va renunţa la ea 

2. Tehnici interactive: comunicarea are loc între copil şi consilier pe teme problematice în cadrul 

unui joc în care fiecare substituie un personaj sau obiect, preia un rol etc. - mai târziu devine jocul de rol 

(fără obiecte concrete). 
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3. Desenul: - este o modalitate externă de reprezentare a cunoştinţelor despre diferite aspecte ale 

realităţii, prin care copilul oferă indirect prezentarea problemelor care îl frământă; - foarte util la copiii care 

nu comunică verbal (din motive diferite: psihologice, psihomotorii etc.) 

4. Biblioterapia : povestea și basmul terapeutic; 

5. Jocul cu papuşi și marionete (joc dramatic); 

6. Jocul cu obiecte confecţionate de copil. 

I. Tehnica interactiva 

,,Bolul cu apa’’ - prima dată se investighează prin diverse metode şi întrebări ce anume apreciază 

copilul la o persoană (din familie sau nu): dragoste, atenţie, timp petrecut impreună, mângâiere; după care 

se reprezintă aceste aspecte prin confetti, cartoane sau hârtii colorate de copii, figuri geometrice (“good 

stuff“). Într-un bol de sticlă se toarnă apă sau materialele mai sus amintite. Toţi membrii familiei sunt 

reprezentaţi în acest joc prin pahare. Cu cât un pahar are mai multă cantitate, cu atât acea persoana este 

mai apreciată. Dacă oferă ceva din paharul său unei alte persoane el va trebui să primească aceeaşi 

cantitate înapoi în bol, ceea ce ar ilustra o relaţie echilibrată. 

Exemplu:  cazul unui copil de 5 ani care prezentă gelozie pentru fratele mai mic în privinţa atenţiei 

din partea părinţilor - răspunsurile lui în cadrul acestui joc au fost următoarele: în situaţia în care mama ar 

împărţi acel ,,good stuff’’ el ar primi doar jumătate de pahar, pe când tatăl şi fratele lui ar primi paharele 

pline dacă el ar împărţi conţinutul bolului, i-ar oferi mamei paharul plin, chiar dacă în paharul lui nu ar mai 

rămâne nimic. Acest lucru semnifică percepţia dragostei sale faţă de mamă, dar care nu e răsplătită în 

aceeaşi măsură dacă tatăl este cel care împarte conţinutul bolului, mama si fratele lui ar primi mai mult 

decât el. Când aceştia nu sunt prezenţi copilul este convins că va primi mai mult. Fratele lui mai mic a primit 

de la toţi mai mult însă nu a oferit nimic înapoi (are 15 luni).  Utilizare: evaluarea copiilor care primesc 

atenţie redusă din partea părinţilor, gelozie între fraţi, alte conflicte familiale. 

Tehnici utilizate în terapie de joc: 

2. Telefonul – în acest joc se folosesc două telefoane plasate în două camere separate. 

Consilierul aşteaptă într-o cameră să-l sune copilul (dacă nu e sunat în 10 minute, preia el initiaţiva şi invită 

copilul la ,,ceai’’ sau la ,,magazin’’ – în acestă situaţie jocul cu telefonul e sistat şi se alege altceva).  

Conversaţia începe, de obicei, prin stabilirea rolurilor fiecăruia (de către copil) - ,,eu sunt….’’, ,,tu eşti…’’.  

Treptat, personajul interpretat de consilier va propune un joc prin telefon ,,Intrebare şi răspuns’’, 

interlocutorul având sarcina de a oferi un răspuns sincer. După fiecare întrebare, rolurile se schimbă. La 

început consilierul pune întrebări mai simple ,,cum îţi petreci timpul liber ?’’, mai apoi, trece la aspecte mai 

dureroase pentru copil - ,,când ai văzut-o ultima oara pe mama ta ?’’(la terapia de doliu). Dacă copilul simte 

că nu poate să vorbească de mama lui încă, închide telefonul. 

Acest joc are avantajele evitării contactului vizual dintre copil şi consilier şi faptul că îl ajută pe copil 

să reechilibreze balanţa de ,,forţe’’ dintre cei doi. De asemenea, copilul controlează conversaţia – când 

doreşte să o sisteze, închide pur şi simplu telefonul. 

3. Exprimarea agresivităţii prin lovirea unei perne sau sac din burete. Utilizare : terapia copiilor cu 

tulburări de comportament. 

4. Pentru doliul foarte indelungat la copii: desenarea imaginii persoanei decedate (mama, tata, 

bunica, fratele), confecţionarea unui album cu imagini şi amintitri despre acea persoană. 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

70 

BIBLIOGRAFIE: 

Dalley, T. (1994). Art as therapy, London : Routledge. 

Liebmann, M. (1991). Art Therapy for Groups, London : Routledge. 

Preda, V. (2006), Terapii prin mediere artistică, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană 

 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

71 

COMPORTAMENTUL BULLYING ÎN ŞCOALĂ 

(PROF. CONSILIER ŞCOLAR ZOTA ADINA, CJRAE SUCEAVA)  

În şcolile româneşti, fenomenul de bullying are o incidenţă din ce în ce mai ridicată, pericolul 

venind din falsa impresie de normalitate a acesteia, majoritatea oamenilor acceptându-l ca pe o 

componentă obişnuită a vieţii de zi cu zi. 

Bull în limba engleză înseamnă taur. Bullies (în aceeaşi limbă) înseamnă agresori, iar bullying este 

acţiunea agresivă (verbal, acţional şi implicit emoţional), desfăşurată între două sau mai multe persoane, şi 

începe prin intimidarea unuia de către celălalt. Poate nu întâmplător rădăcinina termenului  este  “taur”, cu 

trimitere la brutalitate- “luat în coarne”, forţa conflictuală şi comportamentul agresiv. 

Ce este bullyingul? 

Bullying (hărțuirea sau tachinarea) este un cuvântul folosit în țările de origine anglosaxonă, preluat 

ca atare și în limba română, şi care se referă la o formă specifică de comportament agresiv și poate fi 

descrisă ca o situație în care un elev: "este expus în mod repetat de-a lungul timpului, unor acțiuni negative 

din partea unuia sau mai multor elevi." (Olweus, 1993). 

Aceste acțiuni negative au loc mai ales atunci când există un dezechilibru de putere între victimă și 

agresor. Comportamentul agresiv poate fi de natură fizică (de exemplu lovirea, îmbrâncirea etc.), sau verbal 

(de exemplu folosirea unor porecle, provocările, amenințările, calomniile care pot fi răspândite foarte uşor 

cu ajutorul internetului), sau poate include alte comportamente cum ar fi efectuarea grimaselor, 

strâmbăturile, gesturile de dispreț sau excluziunea socială.. 

„Unii colegi se iau tot timpul de mine, râd de faptul că sunt grasă, îmi trimit SMS-uri în care îşi bat 

joc de asta...pe coridor, în pauză îmi pun piedică şi fac tot felul de gesturi şi semne, încât nu vreau să mai ies 

din clasă”. (Oana cl. a VI-a) 

Studiile arată că 40-80% dinte elevi au neplăceri din partea altor copii, inclusiv umiliri, amenințări şi 

ostracizare socială la şcoală sau în apropierea şcolii (Juvonen şi Graham, 2001). Deşi pentru majoritatea 

elevilor aceste neplăceri sunt relativ rare există şi copii pentru care frecventarea şcolii se transformă într-un 

calvar fiind hărțuiți aproape zilnic perioade îndelungate. 

Prin urmare, aceşti copii sunt expuşi unui grad mare de risc de a dezvolta tulburări de sănătate 

mintală (depresie, anxietate, stimă de sine scăzută, retragerea, scăderea rezultatelor şcolare) (cf. Hawood, 

Robin, Miller A., S., Vasta, R., 2010). 

Comportamentul de tip „bullying” poate fi încadrat în sfera conceptului general de violenţă şcolară 

ca fiind o formă specifică a acesteia. Totodată este considerat de Olweus drept „o subcategorie a 

comportamentului agresiv” care se caracterizează în funcţie de trei criterii: (1) este un comportament 

agresiv sau o acţiune de a face rău intenţionat; (2) este un comportament care se repetă în timp; (3) 

relaţiile interpersonale se caracterizează printr-un dezechilibru de putere. Mai mult, comportamentul de tip 

bullying poate să se manifeste fără nici o provocare, iar acţiunile negative pot fi realizate prin contact fizic, 

cuvinte, gesturi obscene, excludere intenţionată dintr-un grup. Creşterea interesului şi a numărului 

cercetărilor din acest domeniu au condus la identificarea mai multor forme care pot include diferite 

comportamente reunite sub umbrela termenului de bullying. 

Forme ale comportamentului de tip bullying 
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Cele mai comune forme de manifestare ale bullying-ului  sunt: 

Forme verbale: ameninţarea, insulta, tachinarea, provocarea, jignirea, poreclirea şi bârfirea. Forme 

fizice:  lovirea, îmbrâncirea, distrugerea sau furtul obiectelor personale. 

Forme ascunse: gesturi obscene şi mimarea victimei în spatele acesteia, răspândire de zvonuri false, 

glume răutăcioase cu intenţia de a umili victima, privire fixă, excluderea victimei dintr-un grup, manipularea 

prieteniilor, criticarea manierei victimei de a se îmbrăca sau a altor markeri sociali semnificativi pentru 

victimă (incluzând religie, rasă, dizabilitate, înălțime, aspect, greutate etc.). Comportamentele adoptate de 

agresor sunt menite să prejudicieze reputația victimei. Formele ascunse sunt cel mai frecvent utilizate 

deoarece sunt mai greu identificate de adulţi. De cele mai multe ori adulţii nu ştiu că există astfel de situaţii 

în şcoală. 

Izolarea socială: se referă la situaţia în care agresorul încurajează colegii victimei să o ignore sau să 

o înlăture în timpul pauzelor de recreere sau al unui joc organizat. Tratată ca un proscris de către colegii ei, 

victima va avea dificultăţi de socializare şi mai mult poate fi predispusă la izolare socială mai târziu în viaţă. 

Agresorul poate amenința complicii lui cu o soartă similară dacă ar încerca să sprijine victima. 

Cyberbullying: poate avea loc prin mesaje text sau prin internet și poate fi cunoscut numai de 

victimă și de făptuitor, ceea ce îl face dificil de controlat. Această situaţie poate să apară oriunde și în orice 

moment, datorită afluxului de tehnologie atât la școală cât și acasă. Agresorii virtuali sunt adesea victime 

ale agresiunii din lumea reală care îşi descarcă frustrările asupra victimelor lor, din spatele unui ecran de 

calculator sau de telefon celular. Centrul Naţional pentru Statisticile Educaţiei, Statele Unite ale Americii, 

clasifică comportamentul de tip bullying după gradul de deschidere, în două categorii: comportamentul de 

tip bullying direct – deschis (implică agresiunea fizică şi unele forme verbale – amenințarea, insulta, 

tachinarea, provocarea, jignirea, poreclirea) şi indirect – ascuns, relaţional (implică formele ascunse şi 

implicit izolarea socială, e-mail-uri ameninţătoare). 

Pentru identificarea mai facilă a victimelor şi agresorilor s-a încercat realizarea unui „portret robot” 

acestora. Prin urmare, studiile au relevat următoarele trăsături psihologice importante: 

Copii predispuşi să dezvolte comportamente de bullying: 

- Nivel crescut de agresivitate; 

- Lipsa încrederii în strategiile nonviolente; 

- Acceptarea agresivității ca fiind justificată şi utilă; 

- Sunt nefericiți la şcoală; 

- Sunt impulsivi; 

-  Se simt deseori deprimați; 

- Au sentimente de neapartenență la şcoală; 

- Nu le place şcoala sau nu sunt satisfăcuți de şcoală; 

- Au probleme în familie. 

Copii predispuşi să devină victime ale bullying-ului: 

Copiii care devin victime ale bullying-ului au anumite caracteristici cum ar fi: 

- Au un scor mare la tendința de internalizare şi somatizare. În loc să exprime în exterior 
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disconfortul, dezvoltă stări de depresie sau anxietate, până la simptome fizice; 

- Pot contribui la comportamentele de bullying prin reactivitatea lor emoțională, prin faptul că sunt 

considerați diferiți sau se simt în insecuritate; 

- Pot fi prea complianți: răspund rapid la solicitările colegilor, oferă întăriri comportamentului de 

bullying arătând semne de disconfort emoțional, renunțând la bunurile personale; 

- Simțul umorului este prezent la un nivel scăzut; 

- Lipsa abilităților prosociale; 

- Nu au prieteni mulți şi ca urmare dispun de mai puțină protecție socială; 

- Se simt deseori respinşi de ceilalți; 

- Comportamentele de bullying pot avea diferite forme chiar şi în funcție de gen. În cazul în care 

elevul care agresează este băiat profilul prezintă următoarele caracteristici: 

- Are nevoie să se simtă puternic şi în control; 

- Alege victimele dintre cei cărora nu le place conflictul; 

- Obține satisfacție din a provoca suferință victimelor; 

- Îşi motivează acțiunile, plângându-se că a fost provocat. 

Tacticile cele mai des folosite de băieți sunt: poreclirea, bătăile, luptele, deposedarea de bunuri (bani, 

obiecte personale), distrugerea bunurilor victimei, îmbrâncirea, lovirea, inițierea de atacuri repetate asupra 

victimei. 

Profilul fetelor care manifestă comportamente de bullying (agresorul este fată) se evidențiază prin: 

manipulare, rănirea sentimentelor, respingere subtilă şi marginalizarea victimei. Tacticile cele mai des 

folosite de către fete sunt: utilizarea poreclelor, izolarea victimei (“Nu vorbiți cu ea.”) râspândirea de bârfe, 

răspândirea de zvonuri false. 

Procesul de configurare a ciclului agresor – victimă are o complexitate aparte. Deşi elevii care 

manifestă comportamente de bullying şi victimele lor, ocupă, în mod natural, poziții cheie în cadrul acestui 

proces, studiile arată că un rol foarte important îl joacă şi ceilalți participant (martorii). Oamenii de ştiință 

au arătat că martorii (cei care asistă) prin comportamentul pasiv (faptul că participă fără să facă ceva 

pentru a schimba situația) contribuie la menținerea comportamentului agresorului care se simte astfel 

admirat şi, posibil, chiar încurajat de atenția celor din jur. Studiile au arătat că martorii intervin doar în max. 

20% din cazuri deşi majoritatea elevilor nu aprobă aceste practici (cf. Hawood, Robin, Miller A., S., Vasta, R., 

2010). Cercetătorii au relevat și anumite mecanisme de grup, cum ar fi cel de contagiune socială şi de 

diluare a responsabilității în grup, uneori martorii considerând că victimele şi-au atras agresiunea prin 

comportamentele lor sau prin lipsa reacției (“…își merită soarta”). Aceste elemente rezultă adesea din 

cercetări, ca fiind factori facilitatori în situațiile în care mai mulți elevi au luat parte, pasiv sau activ, la 

agresiune. 

Efectele bullying-ului: 

De obicei, agresorul nu-și dă seama cât de agresiv este (adesea nu conștientizează în totalitate ce efect 

au acțiunile lui asupra victimelor) și are întotdeauna exemple despre alții care sunt mult mai agresivi decât 

el, dispune de puține abilități de rezolvarea a conflictelor, îi place să domine, și are o empatie scăzută 
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pentru ceilalți. Modelele sale în viață sunt mai ales „cei care se descurcă singuri și / sau nu se lasă călcați în 

picioare.” 

Victimele actelor de violență resimt frecvent sentimente de furie, frustrare, umilință, izolare, disperare 

şi suferă curent de răni fizice; suferă mult mai mult de tulburări psihologice şi somatice și riscă să nu mai fie 

interesate de şcoală, ajungând adesea în situații de eşec școlar, de a-şi pierde respectul de sine, de a fi 

deprimate, şi chiar, uneori, recurg la tentative autolitice. 

Studiile au relevat și diferențe de gen în modul de manifestare al comportamentelor de bullying. În 

mod clar, băieții recurg într-o mai mare măsură la comportamente de intimidare fizică decât fetele. În plus, 

un procent relativ mare de fete (aproximativ 50%) susțin că sunt victimele comportamentelor de intimidare 

şi hărțuire, manifestate de băieți. 

Deşi bullying-ul este văzut ca o problemă prezentă mai frecvent în rândul băieților, există o serie de 

comportamente de intimidare care se manifestă și în rândul fetelor. Intimidarea prin forță fizică este mai 

puțin comună în rândul fetelor, ele folosesc de obicei moduri mult mai subtile si indirecte ale hărțuirii, cum 

ar fi excludere cuiva din grup, răspândirea de zvonuri şi manipularea relațiilor de prietenie. Astfel de forme 

de agresivitate sunt la fel de dăunătoare şi stresante, ca și formele directe şi deschise ale atacurilor inițiate 

de băieți. Unele explicații pentru acest tip de comportament a fost emise din perspectiva învățării sociale, 

ca o relație victimă-agresor care se dezvoltă prin modelare şi reîntărire (Craig & Pepler, 1995). Asta 

înseamnă că un coleg poate imita comportamentul agresiv al unui elev care manifestă comportamente de 

bullying, iar victima poate întări comportamentul unui elev care agresează prin faptul că afişează semne de 

disconfort (teamă) față de comportamentul manifestat. 

Prin urmare, eforturile de contracarare a acestui comportament ar trebui să includă atât grupul de 

egali, dar și o abordare mai exhaustivă care să includă şcoala ca întreg (elevi, profesori, părinți). 

Programul de intervenție împotriva comportamentelor de hărțuire este construit pe patru principii-

cheie. Aceste principii implică dezvoltarea unui mediu sigur la nivelul şcolii caracterizat prin: 

1. conştientizarea problemei bullying-ului; 

2. stabilirea de limitele de ferme cu privire la comportamentul inacceptabil şi sprijinirea victimelor hărțuirii 

de căte colegi; 

3. implicarea activă a profesorilor şi părinților; 

4. oferirea de sprijin şi protecție victimelor” (Olweus apud Halwood, Robin, Miller A., S.,Vasta, R., 2010). 

Programul trebuie să funcționeze la nivel de şcoală, la nivel de clasă şi la nivel individual. Obiectivul 

cel mai important este de a schimba "oportunitatea şi structurile de recompensare" pentru 

comportamentele de bullying (mai puține oportunități şi recompense pentru manifestarea 

comportamentelor de bullying). Bullyingul (tachinarea, umilirea, intimidarea, hărțuirea) apare uneori ca un 

rezultat al modului în care victimele se comportă raportat la normele acceptate social (victimele 

provocatoare). În aceste situații o înțelegere şi o acceptare a diferențelor individuale poate fi discutată în 

clasă. Pentru elevii în rolul de victime se oferă un training de dezvoltarea abilităților sociale, emoționale, de 

gestionare adecvată a situațiilor de expunere la comportamentele agresive ale colegilor. 

Elevii-agresori pot să primească training în ceea ce privește managementul furiei, asertivitatea, şi 

alte modalități de gestionare a abilităților socio-emoționale. Comportamentul lor trebuie să fie monitorizat 

cu atenție, urmând să primească cât mai frecvent recompense pentru comportamentele adecvate, 
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aplicându-se consecințe clare pentru actele de bullying. Părinții acestor elevi vor fi la rândul lor implicați 

într-un training de parenting pentru gestionarea comportamentelor inadecvate ale copiilor. 

Această intervenție s-a dovedit a fi o abordare eficientă şi relativ simplă pentru reducerea 

comportamentelor agresive în rândul populației şcolare. Olweus a raportat un declin cu 50-70% a bullying-

ului în şcolile care au implementat programul pe care l-a propus. Este important de menționat că cel mai 

important şi eficient rol de prevenire a comportamentelor agresive îl au cadrele didactice deoarece prin 

activitățile desfăşurate în şcoală, împreună cu trainingul pe abilități sociale şi managementul 

comportamentelor problematice permit implementarea unui program eficient de prevenție a 

comportamentelor agresive. 
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MICII ECOLOGIŞTI, PARTENERIAT EDUCAŢIONAL CU ASOCIAŢIA PENTRU 

ECOLOGIE ŞI TURISM  „NĂSÂPIŞTE” 

(PROF. ÎNV. PRIMAR SÎNZA CIUCUR, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” 

CUGIR) 

Motto: „Dacă omul pierde grădinile, pădurile şi cărările se va pierde pe sine însuşi.” ( J. R. 

Openheimer). 

Pentru că pădurea înseamnă energie, sănătate, prietenie, respect, ne propunem să antrenăm copiii, 

părinţii şi comunitatea locală într-un program de preţuire a acestui templu al naturii. 

         Conştientizarea importanţei pădurilor pentru elevi e un obiectiv prioritar, deoarece numai astfel 

vor avea o motivaţie pentru a face eforturi susţinute şi concrete în privinţa acţiunilor distrugătoare asupra 

mediului, precum şi a intenţiilor viitoare de acest fel. 

 Zi de zi asistăm la fenomenul de degradare a faunei si florei pădurii, fie din neglijenţă, fie din rea 

intentie. De aceea trebuie sădite în sufletele copiilor dragostea şi respectul faţă de pădure şi dorinţa de a 

proteja viaţa sub toate formele ei. 

         Educarea elevilor din acest punct de vedere ar putea duce la modificări în mentalitatea părinţilor, 

cei mici încercând să schimbe, treptat, mentalitatea ecologică atât a acestora, cât şi a altor membri ai 

comunităţii. Copiii trebuie învăţaţi că ceea ce distrugem sau irosim azi, va afecta generaţiile care vin după 

noi. Dacă ei cresc astăzi în spiritul ecologiei, poate mâine vom avea o Terra mai curată, mai verde, mai 

veselă. 

         Calitatea vieţii nu este un dar divin, în mare parte este propria noastră creaţie.  

Scopul concret al proiectului este stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea şi protejarea 

pădurilor din zona în care trăiesc. Cooptarea elevilor în acţiuni de cunoaştere, de cercetare şi intervenţie 

constituie o practică pozitivă în ceea ce priveşte ocrotirea mediului. 

Rezultate concrete aşteptate : 

- creşterea interesului făţă de ocrotirea mediului a unui procent de 40% din cadrele didactice ale şcolii ; 

- 30 elevi vor fi conştientizaţi de necesitatea formării unui comportament ecologic ; 

- 20% din cadrele didactice ale şcolii vor dobândi competenţe de a educa elevii în spiritul ecologic în afara 

activităţilor curriculare ; 

La nivelul comunităţii – acordarea sprijinului şi implicarea lor în diverse acţiuni; conştientizarea 

familiei elevului în ceea ce priveşte problematica mediului. 

Evaluarea rezultatelor: 

Concurs pe teme ecologice; Carnavalul florilor; Expoziţii cu lucrările elevilor (desene, colaje, măşti, 

jucării, eseuri, ierbare, adăposturi pentru păsărele); Colecţii de plante medicinale; Revista ECO; album sau 

CD cu fotografii din activităţile desfăşurate. 

Obiectivele proiectului: 

 - selectarea şi prelucrarea informaţiilor despre pădure şi importanţa ei; 

 - identificarea principalelor specii de arbori şi arbuşti; 
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 - creşterea sensibilităţii faţă de mediu şi pădure; 

-  însişirea unor norme de comportament ecologic; 

 - găsirea soluţiilor de protejare a pădurilor şi diminuarea deşeurilor; 

 - realizarea unor lucrări artistice care să evidenţieze rolul pădurilor ; 

- respectarea regulilor protecţie a muncii şi cele PSI. 

- promovarea regulilor şi tehnicilor de protejare a naturii; 

- stimularea motivaţiei de a participa la acţuini de menţinere a calităţii mediului; 

- cultivarea sentimentului de admiraţie pentru frumuseţile naturii. 

Activităţi concrete derulate în cadrul proiectului: 

1. „Ecologie şi turism” 

- prezentarea temei, a necesităţii desfăşurării proiectului, a obiectivelor urmărite; 

- stabilirea activităţilor; 

- expunere în scopul cunoaşterii florei şi faunei locale, acţiuni stabilizatoare sau perturbatoare ale omului 

(monstre, planşe, DVD-uri); 

-realizarea unui jurnal de observaţii asupra mediului. 

2. Pădurea, aurul verde!- Excursie 

- familiarizarea cu flora şi fauna caracteristică zonei; observarea schimbărilor provenite din cauze naturale 

dar şi cele provocate de om; 

- se caută modalităţi de ameliorare a efectelor devastatoare ale omului; 

- completarea jurnalului; strângerea deşeurilor dintr-o zonă stabilită; completarea jurnalului. 

3. Copacii cer ajutor! Să-i salvăm! 

- colectare de maculatură; 

- interviuri (colegi, cadre didactice, părinţi, trecători voluntari cărora li se solicită gânduri despre mediul 

natural; 

- întocmirea unui afiş cu mesaje ecologice ”Împreună pentru o Terra verde!”;  

- completarea jurnalului. 

4.Şi mie îmi pasă de oraşul meu! 

- acţiuni de ecologizare a zonei din jurul şcolii şi din parcul oraşului; 

- amenajarea spaţiului verde din faţa şcolii; 

5.„Terra distrusă de indiferenţa noastră!” 

- concurs de desene (pe echpe); 

- premierea câştigătorilor(diplome). 

6. Natura, prietena mea! 
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-Excursie în Munţii Şureanu - activitate de orientare turistică şi observarea frumuseţilor naturale; 

cunoaşterea măsurilor de prim ajutor în caz de accidente; metode de supravieţuire în natură. 

7. Micii ecologişti 

-realizarea de portofolii despre pădure (eseuri, desene, informaţii ştiinţifice, poezii, ghicitori, citate, jucării, 

colaje, căsuţe pentru păsărele). 

8. „Sănătatea din natură!” 

- cunoaşterea şi colecţionarea plantelor medicinale; uscarea şi păstrarea lor; 

- colecţionarea plantelor pentru ierbar; 

9.„Iubim şi ocrotim natura!”- Evaluarea Proiectului 

  -masă rotundă pe temă ecologică; 

- expoziţie de fotografii care au surprins acţiunile elevilor pe parcursul proiectului; 

- expoziţie cu realizările elevilor: 

 -desene, colaje, jucării, mesaje ecologice, creaţii literare, colecţii, ierbare, afişe,portofolii, eseuri,jurnale; 

- prezentarea unui DVD cu imagini din activităţile derulate; 

- Revista ECO; 

- Carnaval cu parada măştilor; 

- premierea elevilor(diplome, cărţi, hărţi, CD-ul Proiectului). 
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SOCIETATE DIVERSĂ - CLASE DIVERSE  

(PROF. CONS. ŞC. ANI VERONICA, PROF. LOGOPED ŞC. ANANIE ARIANA, 

PROF. CONS. ŞC. STAN CORINA, PROF. CONS. ŞC. SAMOILĂ CLARA – 

CJRAE SIBIU) 

,,Nu există o metodă de predare atât de bună, încât să fie potrivită tuturor elevilor, tot timpul. 

Soluția se află în diversitate, în diversitatea metodelor de predare și a abordărilor acestora.” (Gudrun 

Petursdottir) 

,,CUM îi putem co-opta pe elevi în procesul de învățare într-un mod mai activ, mai creativ, astfel 

încât să exerseze abilități de viață, care vor fi utile în mediul profesional și în viața socială?” La această 

întrebare au căutat răspunsuri profesorii consilieri şcolari din cadrul CJRAE Sibiu prof. Ani Veronica, prof. 

Stan Corina, prof. Samoilă Clara şi prof. logoped Ananie Ariana prin participarea la cursul de formare 

“Diverse Society-Diverse Classrooms” din Islanda, Borgarnes, în perioada 07-13 aprilie 2019. 

Participarea la mobilitate a fost posibilă în cadrul proiectului ,,Social inclusion through equality in 

diversity” aprobat  prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. 

         În cartea sa ,,Diverse Society, Diverse Classrooms - Critical, Creative, Cooperative and Interculturally 

Competent Learners and Teachers - Ready for the 21st Century, InterCultural 2018, Iceland, Reykjavik, 

Gudrun Petursdottir, sociolog ca formare și specialist formator pe domeniul educației interculturale face 

trimitere la  un raport pentru UNESCO, al Comisiei Internaționale pentru Educația Secolului XXI, din 1996, în 

care s-au identificat patru obiective majore în jurul cărora educația trebuie organizată și susținută: 

§  A învăța să înveți (Learning to learn); 

§  A învăța să fii (Learning to be); 

§  A învăța să faci (Learning to do); 

§  A învăța să trăiești împreună (Learning to live together). Acest obiectiv este probabil unul dintre cele mai 

importante aspecte de abordat în educația zilelor noastre. 

Educaţia interculturală şi învăţarea prin cooperare sunt răspunsul la scopul identificat de Comisia 

Internaţională a Educaţiei pentru secolul XXI. Cheia educaţiei interculturale presupune ca elevii să înveţe 

unii de la ceilalţi prin organizarea de activităţi bine structurate în care aceştia au oportunitatea de a 

interacţiona unii cu ceilalţi şi nu doar cu profesorul. 

Educaţia interculturală promovează trei dimensiuni interdependente: 

- cunoştintele - ceea ce dorim ca elevii noştri să înveţe sau să înţeleagă; 

- abilităţile şi competenţele - sunt importante pentru a trăi într-o societate diversă; 

- atitudinea faţă de diversitate. 

Clasele de elevi sunt medii eterogene. Pentru astfel de ,,clase de elevi” este necesară o abordare a 

procesului instructiv-educativ activă, medii creative de învățare și strategii / metode care să ofere tuturor 

elevilor șanse egale de participare la învățare. 

O condiţie necesară înainte de a implementa metoda învăţării prin cooperare, este ca profesorul să 

stabilească o bună atmosferă în clasă, astfel încât elevii vor dezvolta o "mentalitate de creştere", unde 
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greşelile sunt văzute ca o cale pozitivă spre învăţare, iar afirmaţia "nu pot" este însoţită întotdeaua de 

adverbul "încă". 

Astfel, în cadrul cursului am avut ocazia să experimentăm câteva jocuri care aveau ca scop construirea 

unei atmosfere propice pentru învăţare. Obiectivul central al acestor activităţi a constat în crearea de punţi  

spre ceilalţi, prin facilitarea interacţiunilor şi intercunoaşterii cât şi în identificarea ideilor pe care le avem în 

comun cu ceilalţi participanţi. Exemple de activităţi care pot crea un cadru de învăţare cald şi prietenos: 

"Bingo!", "Caruselul"," Bate palma!", "Povestea vieţii tale ...într-un minut". 

Câteva idei simple care pot îmbunătăţi climatul clasei sunt: 

§  schimbările survin odată cu atitudinea de grijă şi respect a profesorului faţă de elevi; 

§  este oportună discuţia cu elevii despre ce presupune o bună atmosferă în clasă; 

§  se impune oferirea oportunităţii elevilor de a se cunoaşte între ei; 

§  este necesară planificarea de activităţi care le permit elevilor să participe activ în procesul de învăţare  

Gudrun Petursdottir consideră că unele dintre cele mai importante competențe pe care este nevoie 

să le formăm și să le exersăm cu elevii sunt abilitatea de a gândi critic, de a adresa întrebări ,,faptelor”, de a 

cerceta de unde vine informația, de a vedea lucrurile din diverse perspective, etc. Metodele propuse de ea 

în cursurile susținute cu mii de cadre didactice din diverse țări, prin intermediul centrului cultural 

InterCultural Iceland (ICI) vizează învățarea prin cooperare a elevilor susținută fiind de ideea că diversitatea 

în clasele de elevi (prin extensie, în societate) este un avantaj, nicidecum un obstacol. 

Astfel, învăţarea prin cooperare este o modalitate de a practica competențele interculturale, de a 

distruge stereotipurile și de a le oferi tuturor un acces mai bun la procesul de învățare. Munca în grup nu 

reprezintă acelaşi lucru cu învăţarea prin cooperare. 

Învăţarea prin cooperare se bazează pe următoarele principii: 

- Interdependenţă pozitivă (cooperare, ajutor reciproc, succesul individual poate fi succesul 

întregului grup); 

- Responsabilitate individuală; 

- Participare egală (şanse egale, sarcini egale, roluri egale, timp egal în realizarea sarcinilor); 

- Interacţiune simultană (toţi elevii sunt implicaţi în mod activ în acelaşi timp). 

Învăţarea prin cooperare este o situaţie de tip câştig-câştig, conform teoriei interdependenţei sociale, 

spre deosebire de competiţie (interdependenţă negativă). Astfel, profesorul are rolul de a crea în cadrul 

grupului de elevi interdependenţe pozitive. Spre exemplu, aplicând metoda Jigsaw, fiecare membru al 

echipei reprezintă o piesă indispensabilă dintr-un puzzle. Este necesar ca elevii să lucreze împreună, să  

pună în comun resursele personale pentru a putea realiza sarcina, "imaginea de ansamblu". Elevii primesc 

diferite roluri şi sarcini în cadrul grupurilor de lucru, având astfel posibilitatea să experimenteze, să-şi aducă 

contribuţia în cadrul echipei de lucru, să se autoevalueze permanent, să-şi cunoască atât punctele tari cât şi 

limitele, să reflecteze asupra activităţilor desfăşurate. Învăţarea prin cooperare celebrează inteligenţele 

multiple şi valoarea fiecărei persoane, crescând totodată gradul de implicare al elevilor în activitate. Câteva 

exemple de activitaţi de învăţare prin cooperare, pe care le-am învăţat în cadrul cursului de formare: "Send 

a problem / question"; "Mix-n-match"; "Diamond ranking"; "Odd one out"; "Consequence wheel"; "The 

Jigsaw Puzzle strategy". 
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În concluzie, cursul la care am participat, a reprezentat un proces de cunoaştere şi intercunoaştere.  

Reflectând asupra acestei săptămâni de formare, am analizat pas cu pas ce metode au contribuit la 

integrarea noastră rapidă în cadrul grupului şi la starea de bine resimţită pe parcursul cursului. Am avut 

ocazia să vedem principiile învăţării prin cooperare în acţiune. Am identificat câteva repere care ar putea fi 

considerate exemple de bună practică în organizarea activităţilor cu elevii. Ce am simţit pe parcursul acestui 

curs, a reprezentat o experienţă bogată de învăţare în care fiecare dintre noi s-a simţit valoros şi util. 

,,Un singur profesor nu poate schimba sistemul, dar acesta poate schimba propriul stil de predare și 

structurarea claselor prin a fi deschis la învățarea și practicarea unor metode noi, incluzive. Aceste 

schimbări pot apoi să conducă la atitudini modificate față de diversitate în clasele de elevi.” G.Petursdottir  

(2018) 
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EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 

(PROFESOR CONSILIER DELIA MARIA CIOREA) 

Realizarea unei rubrici în revista şcolii, intitulată “De vorbă cu profesorul consilier…” dedicată 

elevilor / cadrelor didactice / părinţilor care, din diverse motive, doresc să ramână anonimi. Plasarea unei 

cutii poştale în interiorul instituţiei şi informarea tuturor beneficiarilor cu privire la existenţa şi scopul 

acesteia. 

De vorbă cu profesorul consilier – despre bullying! 

Azi, când am verificat cutia poştală am avut surpriza să găsesc o scrisoare în rândurile ce urmează, 

vă expun scrisoarea şi răspunsul pe care l-am formulat. 

“Bună ziua! Numele meu este S., sunt elevă, am 14 ani. Nici nu ştiu cu ce să încep. Mă bucur foarte 

mult că există posibilitatea de a primi un sfat şi de a fi ‘ascultată’ fără să mă prezint la cabinet. Colegii mei 

m-ar judeca şi ar râde de mine. Nu mai vreau să fiu bătaia lor de joc. Tocmai asta e problema mea. Colegii 

râd de mine pentru că învăţ bine, sunt cea mai bună din clasă…de fapt, am fost. Dar, degeaba, nu am 

prieteni, toţi mă numesc tocilară, iar faptul că port ochelari de vedere, întăreşte ceea ce cred despre mine. 

Îmi spun că sunt urâtă şi proastă, că nu o să am succes în viaţă şi multe alte lucruri foarte răutăcioase. Am 

ajuns în situaţia în care refuz să mai merg la şcoală, rezultatele mele au scăzut foarte mult şi mă cert zilnic 

cu părinţii. Până acum aveam o relaţie foarte frumoasă cu ei, tot timpul în familia noastră a fost linişte şi 

armonie, mă apreciau şi mă sprijineau. Ei nu ştiu nimic din ceea ce se petrece la şcoală, nici nu am curaj să 

le spun. Simt că nu mai am încredere în mine, nu mai am motivaţie pentru a invăţa, toată această bătaie de 

joc m-a făcut să renunţ la visurile mele, simt ca nu mai rezist. De aceea vă scriu, am nevoie de cineva care 

să mă ajute, de cineva care să nu mă judece şi să nu râdă de mine. Vă rog, ajutaţi-mă să ies din acest impas! 

Vă mulţumesc!” 

Răspuns: 

Draga mea S., 

În primul rând mă bucur să te cunosc şi îţi mulţumesc că ai încredere în mine. Din păcate, în ziua de 

azi, sunt tot mai multe cazuri ca şi al tău. Stiu că asta nu te ajută, dar fiind o situaţie des întâlnită are soluţii 

destul de bine puse la punct. Aşadar, pentru a reuşi să ieşi din acest impas, este indicat, pentru început, să 

vorbeşti cu părinţii tăi. Explică-le situaţia reală de la şcoală! Sunt sigură că ei te vor înţelege şi te vor ajuta să 

treci peste această problemă. Lasă-i să fie din nou prietenii tăi cei mai buni! Ai nevoie de cineva care să-ţi 

amintească mereu că nu este greşit să înveţi, că poţi să ai visuri măreţe şi că ai capacitatea necesară 

împlinirii lor. Un om inteligent, cum eşti tu, merită şi poate să realizeze tot ceea ce îşi doreşte. Ai încredere 

în tine, ignoră bătaia de joc, fii tu însăţi şi o să vezi că vei câştiga prieteni şi vei avea liniştea şi echilibrul de 

care ai nevoie. Părinţii tăi sunt cei care se pot adresa dirigintelui şi profesorului consilier, lasă-i să te ajute!  

Dacă ei sunt de acord, eu te aştept la cabinet, reuşita este mai aproape de noi, dacă ne cunoaştem 

personal. Să nu îţi pese de părerea colegilor, cabinetul de consiliere din şcoală este deschis pentru toţi 

elevii, dar şi pentru profesori şi părinţi, nu doar pentru elevii cu C.E.S. sau cu probleme de sănătate. Sunt 

convinsă că tu ştii asta, poate ar fi bine să le explici şi celorlalţi. Dacă alegi să ramâi în anonimat, te rog să 

continui să-mi scrii! Eu îţi voi răspunde şi te voi sprijini atât cât voi putea. Pentru început, vorbeşte cu 

părinţii tăi! 

Pe curând! 
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 Fenomenul bullying este tot mai des întâlnit în şcoli. Există numeroase campanii pentru combaterea 

acestuia. Deşi este un proces anevoios, greu de realizat fără implicare directă din partea părinţilor / 

prietenilor / cadrelor didactice, nu este imposibil. 

 

Sursa foto: MercatorNet 

Derularea unor campanii de informare şi prevenire a acestui fenomen sunt primul pas, necesar în toate 

instituţiile de învăţământ preuniversitar. 
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VALENȚELE ARTTERAPEUTICE ALE TEATRULUI DE PĂPUȘI PENTRU 

PREȘCOLARI  - PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN  

(PROF. CONSILIER MARINA DIANA, PROF. NEMEȘ CRISTINA, G.P.P. 

„GULIVER” SATU MARE)  

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 

Acest festival îşi propune să fie o reală implicare a instituţiilor de învăţământ din judeţ. În acest sens 

dorim  stimularea interesului copiilor pentru teatru de păpuși, prin valorificarea cunoştinţelor și abilităților 

asimilate. 

Argument: 

 ,, Copilul care se joacă îşi dezvoltă percepţiile, inteligenţa, tendinţa de a-şi experimenta instinctele 

sale sociale.’’ - Piaget                                                                                       

       Folosirea în joc a proverbelor, a zicătorilor, reproducerea unor dialoguri hazlii din operele literare 

cunoscute plac mult copiilor şi constituie mijloace de formare a unor trăsături morale pozitive. Varietatea 

lor tematică pune copilul în contact cu medii sociale, obiceiuri, relaţii sociale, răspunde setei sale de 

cunoaştere. Prin joc, copilul devine actor imitând realitatea, devine regizor urmărind acţiunile celorlalţi, 

evidenţiind, că actul educaţional este un teatru de păpuşi.                                          

  Teatrul contribuie la stimularea fanteziei copiilor, care, alături de cunoştinţele dobândite, îi va 

ajuta, ca adulţi, să-şi împlinească visele, idealurile şi proiectele, indiferent dacă domeniul de activitate va fi 

ştiinţa, tehnica sau arta. În cadrul teatrului de păpuşi accentul cade pe ascultarea citirii model a adulţilor şi 

pe însuşirea în mod corect a unor construcţii verbale .               

   Participarea copiilor la un teatru trebuie să fie în concordanţă cu opţiunile lor. Se elaborează un 

plan de activitate, care devine funcţional sub raport educativ, dacă acţiunile prevăzute sunt subordonate 

obiectivelor educative urmărite .                                      

  Foarte adesea, în mod spontan, copiii, după ce ajung să cunoscă bine o poveste, doresc să devină 

actorii ei. Haine şi echipamente speciale pentru aceste dramatizări pot fi create din orice material avem la 

îndemână. 

  Există diferite căi de a confecţiona păpuşi simple şi multe feluri de a le prezenta. O varietate de 

păpuşi pe mână sau deget pot fi confecţionate din materiale uzate ori care sunt aruncate, de exemplu nişte 

şosete uzate. Copiilor trebuie să li se permită să mânuiască păpuşile, deşi marionetele, care sunt foarte 

distractiv de privit, sunt de obicei prea complicat de manipulat de către copii. Adesea copilul va spune 

lucruri pe care nu le-ar fi dezvăluit în alte situaţii. 

 Dacă suntem atenţi la ce spun copiii şi observăm jocul lor cu păpuşi, putem afla multe lucruri 

despre felul în care gândesc şi sunt ei.                            

Scopul proiectului: 

- Demonstrarea înțelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor, emoțiilor, semnificațiilor prin 

interpretarea unui rol. 

- Formularea de mesaje simple în comunicarea cu ceilalţi, cu respectarea unor reguli de bază de exprimare 

corectă. 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

86 

 - Manifestarea interesului pentru a asculta poveşti sau a povesti, respectând succesiunea evenimentelor. 

 - Manifestarea interesului pentru teatru de papusi. 

Obiectivele specifice ale proiectului; 

 să demonstreze un grad înalt de înțelegere și  participare în conversații alãturi de copii; 

 sau adulți; 

 să interpreteze o poveste cunoscutã respectând succesiunea evenimentelor; 

 să intre în pielea personajelor reușind o dramatizare cât mai aproape de realitate; 

 să demonstreaze un  progres în înțelegerea și  aplicarea unor instrucțiuni simple din mai multe 

etape; 

 să răspundă la întrebãri folosind limbajul verbal, referindu-se la contextul prezent din piesa de 

teatru; 

 să utilizeze diverse metode de comunicare prin redarea unor povestiri cu ajutorul păpuşilor, 

folosind dialogul; 

 să folosească intonația potrivită atunci când dramatizează o poveste și interpreteazã un rol; 

 să vorbească suficient de clar pentru a fi înțeles de toți interlocutorii;                              

 să își cultive vorbirea nuanţată, expresivă şi îmbogăţirea vocabularului.              

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 

 Antrenarea unui număr de cel puţin 80  de preşcolari în activităţile propuse; 

 Oferirea unui cadru de valorificare, evaluare a cunoştinţelor a 80 preşcolari despre teatru de păpuși 

și povești; 

 Întărirea colaborării între grădiniţă – familie; 

 Confecţionarea unor siluete, păpuși şi popularizarea lor în rândul copiilor, părinților, cadrelor 

didactice;                                                               

 Organizarea unei expoziţii cu produsele realizate; 

 Publicarea lucrărilor premiate pe site-ul grădiniţei; 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: 

 Monitorizarea participării preșcolarilor şi cadrelor didactice la concurs; 

 Expoziţie cu lucrările realizate de către copii; 

 Diplome pentru participanţi (preşcolari, cadre didactice); 

 Filmări / fotografii din timpul derulării proiectului; 

 Parteneriatele încheiate; 

 Fişele de înscriere; 

 Procesul verbal al activtăţii de evaluare; 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

87 

 Fișe ce cuprind itemi de evaluare și descriptori de performanță necesari jurizării probelor din cadrul 

concursului; 

Modalități de asigurare a continuității / sustenabilității proiectului: 

Prin organizarea acestui proiect se asigură implicarea cadrelor didactice și a preșcolarilor în vederea 

utilizării unor strategii didactice interactive, menite să răspundă nevoilor copiilor. Se asigură realizarea unei 

educaţii cultural - artistice eficiente şi durabile dând posibilitatea prezentării unor exemple de bune 

practici. 

Activităţi de promovare / mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului: 

 articole şi fotografii publicate în presa locală și la grădiniță, cât și pe pagina de facebook a 

grădiniței; 

 schimburi de experienţă cu grădiniţe care nu sunt implicate în proiect în cadrul cercurilor 

pedagogice, comisiilor metodice; 

Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului: 

Reprezentanţi ai Inspectoratului Școlar Satu Mare: - avizarea proiectului; 

Reprezentanţi ai Teatrului de păpuși Satu Mare – asigurarea membrilor juriului, ierarhizarea grupelor 

participante , acordarea premiilor. 

Reprezentanţi ai Teatrului de Nord Satu Mare – asigurarea membrilor juriului,  ierarhizarea grupelor 

participante, acordarea premiilor. 

Asociația de părinți ,,Lăstari’’ – sprijin financiar pentru realizarea Festivalului. 

Grădinițele participante – asigură participarea preșcolarilor în cadrul Festivalului . 

Casa de cultură a sindicatelor- asigurarea spațiului de desfășurare a Festivalului. 

Presa locală- mediatizarea și promovarea evenimentului. 
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MESERIILE PRIN OCHII MEI ȘI AI TĂI  

(PROF. LOGOPED MEGIEȘAN GABRIELA ȘI PROF. CONSILIER  

BROSCĂȚAN ADINA, CJRAE ALBA) 

PROIECT  DE  LECȚIE 

 

Clasa: a VIII-a 

Tema: Meseriile prin ochii mei și ai tăi 

Tipul lecției: mixtă 

Durata: 90 minute 

Competențe/Obiective: Adoptarea de decizii motivate în orientarea școlară și profesională: 

- să identifice particularitățile meseriei extrase pornind de la criteriile de analiză indicate;  

- să reflecteze asupra specificului întrebărilor de ghidare; 

- să argumenteze la nivel de  grup / clasă alegerile făcute; 

- să evalueze conștient șansele de practicare a unei meserii; 

- să-și dezvolte abilitățile de lucru în echipă; 

- să conștientizeze nevoia de adoptare a unor comportamente individuale în concordață cu 

așteptările grupului; 

- să conștientizeze ideea că alegerea unei meserii este un act de răspundere, bazat pe cunoaștere și 

autounoaștere. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 

Metode didactice: explicația, conversația, jocuri (de energizare Check-in, Check-out), exerciții (Cubul, ”Ținta 

în imagini”); 

Resurse materiale: ziare, reviste, coli de flipchart, coli, creioane, etc. 

Resurse umane: elevi, psofesori 

Motivația alegerii temei: 

Starea de bine psihoemoțional este condiționată de alegerile potrivite făcute în viață. Finalul clasei 

a VIII-a reprezintă un moment de cumpănă, în care elevul trebuie să se întrebe și să găsească răspuns la 

întrebarea ”Care ar fi cel mai potrivit parcurs profesional pentru mine”. Capacitatea de a decide repede și 

bine se poate educa prin antrenarea în diferite contexte  imaginare/reale. 

Desfășurarea activității: 

1.      Moment organizatoric: 

Băncile din sala de clasă vor fi grupate în așa fel încât să reprezinte spațiu de lucru pentru munca în echipă.  

2.      Anunțarea subiectului și a obiectivelor 
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Se desfășoară un exercițiu de energizare (Metoda Check-In). La începutul dezbaterii temei propuse, 

profesorul cere elevilor să se așeze sub forma unui cerc, pune întrebări clasei și provoacă elevii la răspuns: 

”Exprimă-ți starea ta de acum printr-un cuvânt”. 

Se anunță subiectul lecției ” Meseriile prin ochii mei și ai tăi” precum și obiectivele stabilite pentru 

această activitate. 

         Pornind de la răspunsurile elevilor chestionați cu privire la cele mai apreciate meserii în rândul 

tinerilor, s-a stabilit în urma alegerii lor a câte 5 meserii dintr-o listă, o ierarhizare a acestora, astfel: 

programator, medic, inginer în domenii tehnice, avocat, economist. 

3.      Activități 

Se împart elevii în 5 grupe. Fiecare grupă va extrage un bilețel din cele 5 pregătite, pe care sunt 

trecute meseriile amintite anterior. 

Fiecare grup va primi câte un cub pe fețele căruia sunt trecute criteriile de analiză a meseriilor. 

Acestea sunt: atribuții și responsabilități, mediu de activitate, cerințe educaționale și pregătire profesională, 

aptitudini, condiții de muncă, avantaje și dezavantaje. Fiecare membru al grupului își alege un criteriu de 

analiză, în baza căruia completează o secvență a profilului ocupațional, care va fi întregit prin coparticiparea 

tuturor membrilor. 

În urma întocmirii profilului ocupațional profesorul cere elevilor să alcătuiască un colaj pentru 

meseria respectivă. Acest exercițiu numit ”Ținta în imagini” oferă posibilitatea sintetizării informațiilor într-

o altă formă cu ajutorul a 4 întrebări cu caracter general, care pot fi adaptate prin prismă personală la tema 

abordată. Aceste întrebări sunt: DE CE?, CUM?, CE?, CINE?.       

Profesorul descrie exercițiul desenând patru cercuri concentrice, în fiecare cerc fiind așezată una 

din întrebările amintite. Le este interzisă comunicarea verbală pe durata exercițiului, fiind încurajați să 

folosească limbajul nonverbal. Pentru realizarea acestei sarcini elevii parcurg următoarele etape:  

         Etapa 1- Elevii selectează din reviste, ziare aduse la clasă, texte, imagini și elemente care să descrie 

cât mai sugestiv meseria ținând cont de întrebările la care fiecare încearcă să răspundă. De asemenea ei pot 

crea singuri diferite desene sau alte produse  potrivite cu tema. 

         Etapa 2- Toți elevii din fiecare grup decupează, lipesc imagini, texte, desene, compoziții proprii 

realizând un colaj, care descrie tema aleasă. 

         Etapa 3- Grupele își expun colajul realizat, fiecare elev explicând simbolistica elementelor folosite. 

         Prin acest exercițiu s-a urmărit dezvoltarea creativității, a capacității de înțelegere, de interpretare 

a unor informații incomplet exprimate, a încrederii în sine, a abilităților de cooperare într-un grup. 

         La finalul dezbaterii temei propuse, profesorul cere elevilor, ca folosind și informațiile obținute la 

tema anterioară de autocunoaștere, să aleagă una din cele 5  meserii prezentate,  care li s-ar potrivi cel mai 

bine. 

         4. Evaluare și feed-back 

         Se urmărește conținutul și originalitatea colajului rezultat din activitatea pe grupe și calitatea 

prezentării meseriei selectate: nivelul informațiilor și corectitudinea acestora, implicarea afectivă, aportul 

fiecărui elev în realizarea produsului final. 
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         Se aplică metoda ”Check-out”. Profesorul cere elevilor ”Exprimă-ți starea ta de acum printr-un 

cuvânt”. 

  

         Bibliografie: 

         Hodoș, Claudia, Paraschivoiu, Cosmina Elena, Tudor, Viorica, 2005, Viitorul începe azi: ghid 

metodologic de orientare și consiliere școlară, Editura Magister, CCD Sibiu 

         Badale, Maria Ioana, Belașcu, Alexandra Roxana, Gavriluț, Doina, Nicoară, Dana, 2019, Profesorul 

un agent al schimbării: ghid de exerciții pentru facilitatori, Alba Iulia 

         http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Ghidul_in-lumea-ocupatiilor_PROFILE-

OCUPATII.pdf 

 

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Ghidul_in-lumea-ocupatiilor_PROFILE-OCUPATII.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Ghidul_in-lumea-ocupatiilor_PROFILE-OCUPATII.pdf
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PROIECT EDUCAŢIONAL PE TEME ECOLOGICE  

(PROF. ÎNV. PREŞC.  NAGY EDINA, GRĂDINIŢA CU P.P. NR.8/9 DIN ALBA 

IULIA, JUD.ALBA) 

TITLUL PROIECTULUI: „MICII ECOLOGIŞTI AI CETĂŢII” 

TIPUL DE EDUCAŢIE: Învăţământ preşcolar- educaţie ecologică 

FORMA DE REALIZARE: Concurs 

TIPUL PROIECTULUI: judeţean 

   Am iniţiat acest proiect deoarece în ultimul timp se acordă o mare importanţă necesităţii educării 

ecologice a copilului în grădiniţă. Suntem chemaţi să facem transferul de dragoste şi respect faţă de tot 

ceea ce ne înconjoară de la noi, adulţii spre cei mici şi foarte mici, atunci când începe drumul  cunoaşterii. 

Astfel, aşa cum ne ocupăm de educaţia intelectuală, morală şi estetică, este timpul să ne ocupăm şi de 

educaţia ecologică şi să îi învăţăm pe copii de ce şi cum trebuie protejată natura. 

ARGUMENT: 

       Mediul în care trăim şi muncim cunoaşte transformări majore datorită intervenţiei necontrolate a 

omului asupra naturii şi mediului înconjurător. Pădurile care se răresc pe zi ce trece, florile care se ofilesc şi 

dispar pentru totdeauna din cauza poluării, gunoaiele care ne înconjoară, deşeurile rezultate în urma 

activităţii omului, poluarea necontrolată a apelor şi a aerului ca urmare a dezvoltării industriale, creşterea 

demografică sunt probleme grave ale contemporaneităţii, probleme care dacă nu se încearcă a fi rezolvate 

imediat vor duce la consecinţe grave asupra sănătăţii planetei Pământ. 

    Iată de ce avem datoria de a oferi copiilor posibilitatea de a cunoaşte frumuseţile şi beneficiile pe 

care natura ni le oferă şi de a forma la preşcolari o atitudine responsabilă faţă de mediul înconjurător. 

Prin implicarea copiilor în activităţi de cunoaştere şi înţelegere a unor fapte şi fenomene din 

universul apropiat, prin cunoaşterea frumuseţilor şi beneficiilor unei vieţi în mijlocul naturii, identificarea 

unor probleme de degradare a mediului, dorim să formăm la copii o atitudine corectă, responsabilă faţă de 

mediul apropiat pentru o viaţă civilizată şi sănătoasă. 

Educaţia ecologică începută în grădiniţă are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege 

relaţia dintre om şi mediul de viaţă care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi al animalelor, a tot ce 

există pe Pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să exprime respectul pentru mediul natural de care 

beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. 

Interesul şi dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, instinctive. În plus, 

comportamentele şi convingerile formate la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai 

bine toată viaţa. 

SCOPUL: 

Evaluarea cunoştinţelor şi priceperilor dobândite într-un anumit interval de timp sub formă de concurs, 

verificarea cunoştinţelor despre mediu, poluare şi acţiuni de protecţie a mediului, consolidarea de 

comportamente şi atitudini pozitive prin competiţie, aplicaţii practice şi probe teoretice.  

OBIECTIVE: 

- dezvoltarea interesului pentru diverse acţiuni ecologice; 
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- antrenarea copiilor în economisirea resurselor prin colectarea şi refolosirea deşeurilor; 

-stimularea copiilor în desfăşurarea de activităţi ecologice cu caracter practic-apilcativ pentru realizarea 

unor machete sau colaje pentru a fi expuse în cadrul concursului; 

- descoperirea copiilor talentaţi; 

- dezvoltarea învăţării prin cooperare; 

- acordarea şansei preşcolarilor de a fi parteneri în acest concurs; 

- sesizarea importanţei mediului natural în viaţa omului, înţelegând necesitatea protejării lui; 

-promovarea schimbului de experienţă între copii, între cadrele didactice, între cadrele didactice şi 

comunitatea locală, între cadrele didactice şi părinţi, în scopul creşterii eficienţei activităţilor ecologice prin 

implicarea lor ca factori activi în buna derulare a acestui proiect; 

- crearea condiţiilor optime în vederea bunei realizări a concursului „Micii ecologişti ai cetăţii” ce urmăreşte 

premierea celor mai corecte răspunsuri din cadrul probei teoretice şi popularizarea celor mai reuşite şi 

inedite costume realizate din materiale reciclabile; 

- promovarea imaginii unităţilor preşcolare participante la concurs; 

- abilitatea cadrelor didactice în desfăşurarea unor activităţi pe teme ecologice; 

-implicarea părinţilor în diverse acţiuni; 

-implicarea partenerilor în activităţile desfăşurate cu copiii; 

-sensibilizarea comunităţii locale. 

GRUPUL ŢINTĂ: 

Beneficiarii direcţi: copiii preşcolari cu vârstele cuprinse între 5-6 ani 

Beneficiarii indirecţi: părinţii, comunitatea locală, mass-media. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

-implementarea normelor şi regulilor de protecţie a mediului; 

-reducerea poluării mediului prin reciclarea materialelor; 

-consolidarea relaţiei cadru didactic-copii-părinţi- comunitate; 

-implicarea comunităţii locale în activităţile desfăşurate cu preşcolari; 

-obţinerea de fonduri şi sponsorizări. 

Concursul se desfăşoară pe două etape: etapa pe unitatea de învăţămînt şi a doua etapă fiind cea 

judeţeană. Prima etapă permite selectarea celor mai buni ,,ecologişti’’, care vor reprezenta grădiniţa la faza 

pe judeţ. 

Considerăm că ceea ce este mai important în desfăşurarea concursului este implicarea comunităţii 

în astfel de acţiuni, faptul că aceasta devine preocupată alături de grădiniţe în formarea unei atitudini 

pozitive faţă de mediul înconjurător a viitorilor membrii ai comunităţii. 

Concursul constă din următoarele probe:  

1.PROBA DE TESTARE A CUNOŞTINŢELOR TEORETICE 
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Participă echipaje formate din trei preşcolari, de la fiecare grădiniţă cu personalitate juridică. Se adresează 

fiecărui echipaj câte trei întrebări şi se notează cu câte trei puncte fiecare răspuns corect, un punct se 

acordă din oficiu pentru coerenţă. 

2.PROBA „ PARADA COSTUMELOR ECOLOGICE” 

Participă trei preşcolari / grădiniţă cu personalitate juridică. Fiecare copil îşi prezintă costumul, menţionând 

materialele reciclabile din care este confecţionat. Se punctează originalitatea costumului, materialele 

folosite şi descrierea cotumului făcută de fiecare copil. 

3.PROBĂ PRACTICĂ-REALIZARE DE OBIECTE/LUCRĂRI DIN MATERIALE RECICLABILE 

 Fiecare echipaj va realiza diferite obiecte din materiale reciclabile puse la dispoziţie de organizatori, care 

vor fi ulterior expuse şi jurizate. 

BIBLIOGRAFIE: 

1.      Agabrian Mircea, 2006,  ,, Şcola, familia, comunitatea’’,Iaşi, Institutul European, 

2.      Învăţământul preşcolar în mileniul III, 2016 editura Reprograph, 

3.      Didactic.ro 
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PROFESORUL – AGENT AL SCHIMBĂRII. EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ – 

ORGANIZAREA CLASEI DE ELEVI 

(PROF. MIHON ADELA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI ŞI ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ VIDRA 

Clasa de elevi este un grup social specific, cu structură, cu roluri clare şi un mediu psiho-social al 

activităţii instructiv-educative. Este mediul educaţional în care se manifestă relaţiile dintre elev-profesor, 

relaţiile elev-elev. Altfel spus în clasă elevii şi profesorii se simt ”acasă” sau pot trăi tot aici sentimenmte de 

frustare sau alinare. 

Pentru o dezvoltare a clasei ca un spaţiu optim pentru învăţare, profesorii au rolul esenţial 

deoarece ei creează cadrul de predare-învăţare-evaluare şi oferă elevilor o mulţime de mijloace de 

învăţare. 

Atmosfera de lucru cu elevii la clasă este la fel de importantă ca şi stabilirea metodelor activ-

participative, mijloacelor didactice sau a modului de evaluare. Încă din epoca antică, la români s-a observat 

că studiul elevului în şcoală se bazează pe dorinţa de a învăţa a acestuia şi nu pe constrângere. Totuşi, în 

ziua de azi, se observă o scădere a numărului de elevi care recunosc că le place la şcoală, că învaţă din 

plăcere. Majoritatea elevilor nu au dorinţa şi motivaţia de a învăţa. 

Pentru elevi nu este important să reţină date, evenimente, informaţii când acestea pot fi obţinute 

mai simplu printr-o simplă căutare pe internet. Profesorul ca şi factor principal al educaţiei şi ca „agent al 

schimbării” trebuie să-şi schimbe modul de abordare al elevilor, să înveţe cum să creeze lecţii atractive, 

interesante pentru elevi, trebuie să-i determine pe elevi „să vină cu drag la şcoală”. 

Totuşi cum poate un profesor să obţină rezultate mulţumitoare? Consider că o cale ar fi  

organizarea clasei de elevi, crearea unei atmosfere propice de lucru, regulile care se stabilesc, modul în care 

profesorul „gestionează” activitatea didactică. 

O clasă care funcţionează ca o comunitate optimă pentru învăţare presupune ca elevii: să se simtă 

respectaţi, valorizaţi, înţeleşi; să aibă încredere unii în ceilalţi; să se sprijine reciproc, să decidă împreună 

etc. 

Intervenţia unui profesor cu scopul de a construi comunitatea unei clase se poate manifesta în 

diverse moduri, dintre care remarcăm câteva: 

1. Stabilirea unor reguli de comportament în clasă, în timpul lecţiilor, de comun acord cu elevii, prin discuţii 

cu aceştia. De exemplu: 

- să vorbească numai când sunt întrebaţi sau după ce ridică mâna; 

- să nu întrerupă pe cineva atunci când vorbeşte; 

- să nu rupă foile din caiet; 

- să solicite sprijinul profesorului când nu înţelege ceva, sau au nevoie de ceva; 

2. Crearea unei atmosfere vioaie, entuziastă, prietenoasă la lecţii prin stilul personal al profesorului; 

3. Stabilirea unor ritualuri sau rutine în lecţiile dumneavoastră. De exemplu: 

- cum anume se realizează verificarea temei ; 
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- cum realizaţi verificarea orală; 

- prezentarea unor „perle” ale elevilor 

4. Acordarea unor premii sau stabilirea unor responsabilităţi : 

- cine verifică temele; 

- cine aduce materialul didactic; 

- cine ajută pe colegi să înveţe ceva anume; 

- cine pregăteşte materialul pentru afişier; 

5. Organizarea unor excursii, drumeţii, vizite sau alte activităţi extraşcolare numai cu elevii dintr-o clasă; 

6. Organizarea de activităţi în şcoală numai cu elevii unei clase; 

7. Afişarea produselor realizate de elevii unei clase sau a unor fotografii din excursii ale clasei, fie în clasă, 

fie în incinta şcolii. 

Profesorul ca agent al schimbării, trebuie să se implice în organizarea clasei de elevi, să devină 

„inima” acestui grup social, pentru ca prin buna funcţionare a clasei să se obţină rezultate bune  în procesul 

instructiv-educativ. 

BIBLIOGRAFIE: 

1.Dulamă Maria Eliza, 2002, Modele, strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie, Editura 

Clusium, Cluj-Napoca 

2.Iucu Romiţă, 2006, Managementul clasei de elevi, Editura Polirom, Bucureşti. 

3.Voiculescu Elisabeta, Aldea Delia, 2005, Manual de pedagogie contemporană, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ PRIN PROIECTE DE MEDIU  

(PROF. PAŞCA ADRIANA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIŞ”, ALBA 

IULIA 

Protejarea naturii şi apărarea mediului înconjurător reprezintă obiectivele majore ale societăţii 

contemporane. Educaţia ecologică modelează gândirea ecologică, iar aceasta la rândul ei stă la baza 

conduitei ecologice. Elevii de azi, viitorii factori de decizie în problemele de mediu de mâine trebuie să 

cunoască problemele cu care se confruntă omenirea în prezent şi să se implice în identificarea soluţiilor 

pentru protejarea, conservarea mediului înconjurător. 

După cum au observat biologii, omul este singura fiinţă care îşi distruge mediul în care trăieşte. De 

ce? Motive ar fi mai multe: nepăsarea, lipsa de educaţie, incultura, inconştienţa – toate acestea fac din om 

cel mai mare inamic natural al planetei. Omul încă nu a învăţat sau, mai bine spus, a uitat cum să trăiască în 

armonie cu natura. Ecologiştii tind să revigoreze această conexiune prin implementarea diverselor acţiuni 

de educaţie ecologică. 

Se zice că starea mediului înconjurător demonstrează cel mai bine nivelul de civilizaţie al societăţii 

în care trăim. În ţările dezvoltate sticla, plasticul se reciclează cu succes, se folosesc maşini de spălat fără 

detergenţi, călătoriile cu bicicleta sunt mult mai populare decât cele cu automobilul, se plătesc amenzi 

enorme pentru pescuitul sau vânătoarea ilegală ş.a.m.d. La noi însă, din păcate, aceste lucruri sunt departe 

de a fi realitate. Una din cauze ar fi că programul nostru şcolar include prea puţine ore ecologice. De altfel, 

educaţia de mediu ar trebui să înceapă de la şcoală, poate chiar şi mai devreme – de la grădiniţă. Educaţia 

ecologică se fundamentează şi în familie. Ȋn primul rând, prin puterea exemplului şi apoi prin cea a 

cuvântului. ”Există două cuvinte magice care indică felul în care copilul intră într-o relaţie cu mediul său 

înconjurător. Acestea sunt: imitaţia şi modelul. Nu frazele moralizatoare, nici poveţele pline de sens, 

raţionale, sunt cele care au efect asupra copilului, ci tot ce săvârşesc sub privirea sa adulţii în mediul 

ȋnconjurător” (Steiner, 1994). Până la şapte ani copiii ȋi imită pe părinţii şi pe educatorii lor. Gesturile, felul 

de adresare verbală, atitudinile şi comportamentele adulţilor sunt preluate fidel de copii. De acest aspect 

părinţii trebuie să ţină seama, chiar şi numai de dragul copiilor, căci ajunşi acasă, în mediul familial, eliberaţi 

de artificiile în care-şi desfăşoară activitatea, adulţii au tendinţa de a fi ei „însuşi”, nu se mai controlează şi 

oferă copiilor lor modele nepotrivite şi, desigur, nedorite. Expresia cei şapte ani de acasă reflectă cât se 

poate de real acumulările fiecărui individ în această perioadă, cu consecinţe pozitive sau negative pentru 

întrega sa viaţă. 

Educaţia ecologică trebuie începută de la vârste cât mai mici şi că acest proces trebuie să se 

desfăşoare pe parcursul întregii vieţi, generat şi susţinut fiind de valorile societăţii. Copiii trebuie învăţati de 

mici să ocrotească natura. Din păcate, în ziua de astăzi se pune accent pe ştiinţele exacte şi tehnologiile 

informaţionale, pe când ecologia este neglijată. Prin urmare, dacă se vrea un mediu curat, atunci ar trebui 

să depăşim formulele de genul „nu aruncaţi hârtii pe jos” – formule considerate uneori banale. Mult mai 

eficient ar fi dacă profesorii ar releva interdependenţa dintre starea mediului şi starea de sanătate a 

omului. Povestindu-le elevilor despre problemele de sănătate ce pot apărea în urma inspiraţiei gazelor de 

eşapament sau consumul de apă potabilă contaminată cu fel de fel de nitraţi şi nitriţi, profesorii i-ar face să 

conştientizeze că viaţa lor poate fi pusă în pericol din momentul în care ignoră problemele ecologice. 

Educaţia privind mediul înconjurător are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de viaţă (Barna 

şi colab., 1998). Punctul de plecare al acestui demers îl constituie optica noastră privind importanţa pe care 

fiecare dintre noi o are în soluţionarea problemelor. Punctul de vedere, destul de larg împărtăşit, este acela 
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că problema protecţiei mediului înconjurător este de competenţa altora (administraţie locală, organizaţii 

de protecţia mediului, guvern), că suntem prea neînsemnaţi pentru ca acţiunile noastre să aibă importanţă 

şi să fie în măsură să modifice o situaţie dată. Fiecare dintre noi are însemnătatea lui, gesturile fiecăruia 

determină o anumită reacţie. Important este să avem o atitudine constructivă, responsabilă, îndreptată în 

sensul soluţionării problemelor. 

Adoptarea unui mod de viaţă reprezintă rezultatul unei opţiuni personale. Informaţiile şi datele 

tehnice au un rol incontestabil, dar pentru o acţiune eficientă în sensul atingerii scopului propus, trebuie 

antrenată componenta afectivă a personalităţii. Adoptarea unei poziţii de forţă, de impunere de către 

profesor, va genera fie o reacţie de respingere, de opoziţie (în cele mai multe cazuri), fie o reacţie de 

adoptare dificilă, lipsită de motivaţie personală. Elevul are nevoie de o atmosferă relaxată în care să îşi 

poată defini propria personalitate, propriile dorinţe, să-şi creeze o ierarhie valorică, o atmosferă care să-i 

permită să se exprime, să comunice, să aibă iniţiative şi să-şi manifeste propria opţiune. 

Profesorului îi revine rolul de a crea un anumit climat în clasă. El trebuie să asigure condiţiile 

necesare pentru ca elevii să se simtă confortabil, relaxaţi – stări care să-i predispună spre o atitudine 

cooperantă. 

Abordarea educaţiei ecologice prezintă aumite particularităţi metodologice. Având în vedere că 

scopul final al acestui demers educativ este adoptarea unui comportament ecologic şi acţiuni concrete de 

protecţie a mediului înconjurător, se pot surprinde modalităţile de trecere de la informarea teoretică prin 

implicarea individuală, spre acţiunea concretă (Barna şi colab., 1998).  

Schema logică de abordare a educaţiei ecologice prezintă următoarele etape: 

         Perceperea şi observarea naturii: Această primă etapă poate fi realizată prin ieşirile în natură, 

excursiile de studiu şi expediţii. Sub îndrumarea profesorului, elevii vor percepe vizual, auditiv şi tactil ceea 

ce şi înconjoară. Aceasta este primul pas de contact nemijlocit cu natura şi constituie premisa etapelor 

următoare. 

         Definirea senzaţiilor şi sentimentelor dobândite în urma perceperii mediului înconjurător: În 

această etapă profesorului îi revine rolul de a discuta aceste aspecte şi de a sublinia apartenenţa noastră la 

sistemele naturale de viaţă şi comunicare care trebuie să existe între noi şi mediul de viaţă. 

         Implicarea personală: Prin discuții, în urma stabilirii locului şi rolului în spaţiu şi timp a fiecăruia, pot 

fi relevate modalităţi de implicare individuală felul în care putem fi de folos. 

         Asumarea responsabilităţii: Această etapă este esenţială în formarea unei structuri 

comportamentale adecvate. Existând implicare, trebuie să existe şi responsabilitate. 

         Până în acest punct, etapele de desfăşurare a educaţiei ecologice asigură adoptarea 

comportamentului ecologic. După cum se poate constata, nivelul de informaţie teoretică este redus. 

Accentul se pune pe percepţia senzorială, analiza senzațiilor, încadrarea în sistemul natural de viaţă, 

definirea rolului personal respectiv, implicarea individuală şi asumarea responsabilităţii 

         Alcătuirea unei strategii de acţiune: Această etapă reprezintă trecerea spre acţiunea concretă. 

Faptul că, în calitate de profesor, organizăm acţiuni diverse cu participarea elevilor nu este suficient! 

Realizarea într-adevăr importantă ar fi să oferim elevilor posibilitatea de a învăţa cum se organizează astfel 

de acţiuni. Abia atunci reuşita educaţiei ecologice ar fi deplină iar noi nu am avea de ce să ne temem pentru 

viitor. 
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         Orele de biologie oferă cel mai mare volum de informaţii utile şi cele mai potrivite momente pentru 

a forma mai ales convingeri dar şi unele deprinderi pentru păstrarea unui mediu sănătos. Disponibilităţile 

programelor de biologie în acest sens sunt recunoscute de către profesori. Elevii din clasele V-VIII pot face 

ecologie doar în cadrul orelor de biologie, de educaţie pentru sănătate sau în orele de dirigenţie. 

         Consider foarte important a nu se ignora rolul momentului “zero” al oricărei activităţi şi anume 

motivarea afectiv-volativă a elevilor, acordată cu vârsta lor şi gradul de instruire şi cultură. Acest moment 

garantează, în general, reuşita unui act educativ. 
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ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI DOMESTICE  

(PROF. CONSILIER ȘCHEAU DANIELA, PROF. CONSILIER CIOVEIE JARCU 

SUSANA DANIELA, CJRAE GORJ) 

      Campania ,,Împreună împotriva violenței domestice” presupune o serie de manifestări la care vor 

participa elevi, părinți și cadre didactice pentru a marca faptul că actele de violenţă reprezintă o încălcare 

gravă a drepturilor omului extrem de răspândită şi adânc înrădăcinată în societate.       

      Scopul campaniei este informarea, sensibilizarea şi conştientizarea elevilor, cadrelor didactice, 

părinţilor cu privire la fenomenul violenţei şi a consecinţelor lui negative. 

Exemple de activităţi pentru elevi, părinți şi profesori: 

Toate activităţile şi materialele elaborate pe perioada desfășurării campaniei vor servi la 

amenajarea spaţiului antiviolenţă. Fiecare profesor selectează activităţile pe care le va desfăşura în funcţie 

de vârsta elevilor cu care lucrează: 

Expresii plăcute / neplăcute: 

Participanții primesc câte două postit-uri colorate diferit. Pe unul dintre ele notează o expresie 

pozitivă, iar pe celălalt o expresie negativă folosite în familie. Se analizează frontal care sunt emoţiile pe 

care le trăiesc copiii atunci când membrii familiei își adresează expresii cu caracter pozitiv / negativ şi care 

este impactul acestor expresii asupra evoluţiei lor. 

Cauzele violenţei domestice: 

Se analizează frontal cu elevii și cu părinții în ce măsură următoarele afirmaţii pot constitui cauze 

ale violenţei domestice. 

o   Condiţiile locative nesatisfăcătoare.  

o   Conflictele familiale provocate de şomaj sau de frica de a pierde slujba. 

o   Considerarea problemelor de familie şi a problemelor legate de violenţa în familie un secret de familie. 

o   Degradarea spirituală, pierderea valorilor tradiţionale ale familiei. 

o   Distribuţia rolurilor în familie de tipul: „el aduce o pâine în casă, ceilalţi sunt dependenţi de banii lui”. 

o   Dorinţa bărbatului de a domina şi de a controla familia. 

o   Inegalitatea economică în cazul femeilor şi statutul de dependenţă în familie. 

o Lipsa unei protecţii adecvate din partea statului a femeilor şi copiilor împotriva actelor de violenţă în 

familie. 

o   Perspectiva societăţii, care priveşte violenţa în familie ca pe un fenomen acceptabil. 

o Perspectiva societăţii conform căreia violenţa în familie este un risc normal, pe care şi-l asumă orice 

cuplu. 

o   Problemele legate de dependenţa de droguri şi de alcoolism. 

o   Propaganda de acte violente prin intermediul televizorului, a filmelor, a presei scrise şi a radioului. 

o   Relaţiile tradiţionale din familie, dominate de bărbat. 
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o   Senzaţia de nesiguranţă în legătură cu viitorul, frica de viitor, pesimismul general caracteristic societăţii 

moderne.  

o   Standardul de viaţă scăzut, ca rezultat al crizei economice şi sociale actuale, sărăcia, lipsa permanentă a 

banilor. 

o   Stima de sine foarte scăzută a femeii. 

o   Toleranţa crescută a societăţii, nu numai la actele de violenţă în familie, ci la orice act de violenţă.  

Partenerul dominant / partenerul democrat: 

Pe două coli de flipchart sau pe tabla împărţită în două se notează într-o parte PARTENER 

DOMINANT, iar în cealaltă PARTENERUL DEMOCRAT. Fiecare dintre însuşirile prezentate mai jos se notează 

pe câte un post-it (sau pe câte o bucată de hârtie), se amestecă și se împart participanților. Participanții 

citesc afirmaţia şi o lipesc în dreptul partenerului dominant sau a partenerului democrat. Se analizează 

frontal portretele rezultate. 

PARTENERUL DOMINANT: 

Ø  Te ameninţă din priviri când sunteţi într-un grup; 

Ø  Vrea să ştie unde eşti în orice moment; 

Ø  Îţi distruge obiectele personale; 

Ø  Are pretenţia să fie capul relaţiei; 

Ø  Te învinovăţeşte pentru orice; 

Ø  Ridică tonul adesea şi dă ordine; 

Ø  Dacă a fost violent spune că a fost vina ta; 

Ø  Te insultă şi îţi ignoră succesele; 

Ø  Aruncă cu obiecte când ridică tonul; 

Ø  Ameninţă cu violenţă fizică pentru a obţine ce vrea; 

Ø  Te loveşte, te insultă; 

Ø  Te obligă să întreţii relaţii sexuale; 

Ø  Îţi controlează toate resursele financiare; 

Ø  Împiedică relaţionarea cu prietenii şi cu membrii familiei; 

Ø  Împiedică accesul la bani şi te obligă să justifici cheltuielile continuu; 

Ø  Te umileşte, te jigneşte, te face să crezi că eşti nebun(ă), prost/proast(ă) şi inutil(ă); 

Ø  Nu te lăsa să ai o slujbă; 

Ø  Îţi spune că eşti urâtă, inferioară, prost/proastă, că nu eşti în stare să reuşeşti în viaţă pe cont propriu. 

PARTENERUL DEMOCRAT: 

Ø  Acceptă schimbări; 

Ø  Creează sentimentul de siguranţă; 
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Ø  E deschis la discuţii; 

Ø  Ascultă sugestiile celuilalt; 

Ø  Oferă sprijin afectiv şi îşi exprimă dragostea; 

Ø  Ia deciziile împreună cu tine; 

Ø  Îşi asumă greşelile sau problemele proprii şi încearcă să le corecteze; 

Ø  Respectă dreptul celuilalt la proprii prieteni şi propriul program; 

Ø  Are încredere în celălalt şi îi lasă libertate. 

Lanțul solidarității: 

Fiecare participant îşi va exprima printr-un mesaj opoziţia faţă de violenţa domestică, în special faţă 

de violenţă împotriva femeii pe o fâşie de hârtie, care se decupează dintr-o coală A4 pe lăţime. Apoi, 

lipeşte/capsează capetele sub forma unei zale. Mesajul celuilalt participant se prinde de primul ş.a.m.d. 

până când sunt prinse mesajele tuturor participanților la campanie. 

Familia nonviolenței: 

În curte sau pe holul școlii participanții pot crea  un lanț al nonviolenței, fiecare reprezentând o 

literă dintr-un cuvânt, care descrie o familie nonviolentă. (ex: armonie, încredere, respect, sprijin, 

comunicare, prețuire, apreciere, înțelegere...) 

Rețetă pentru nonviolență: 

În echipe elevii și părinții stabilesc ,,ingredientele”, sub formă de rețetă, pentru o familie 

armonioasă în care violența nu are loc. 

Ex: un strop de...., o linguriță de...., un pahar de...., un sirop de.....; 

Lista de măsuri: 

Participanții sunt împărțiți în grupe de câte 4, 5 sau 6 în funcţie de numărul total al celor care 

participă la activitate astfel încât să se formeze trei grupe: 

-       grupa „Preşedintele României”; 

-       grupa „Primarul localităţii”; 

-       grupa „Directorul Şcolii”. 

În echipe participanții vor realiza o listă de măsuri de urgenţă pe care ei le-ar aplica pentru a 

diminua violenţa domestică în România şi pentru a susţine victimele acestui fenomen, dacă ar fi pentru 

pentru o zi, preşedinte / primar / director de şcoală. 

    Aceste mâini nu lovesc: 

Toţi participanții îşi vor desena conturul mâinii pe o coală flipchart (ar fi de dorit o bucată de pânză 

albă) şi vor scrie pe el un mesaj antiviolenţă care să înceapă astfel: Aceste mâini nu lovesc, aceste mâini… 

Alte activităţi care pot fi desfăşurate cu elevii: 

 Realizarea de afişe prin care să explicăm lumii întregi cât de dăunătoare este violenţa domestică 

pentru toţi membrii ei; 

 Elaborarea de colaje / desene cu imagini care redau violenţa în familie; 
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 Elaborarea de colaje / desene / afişe care să redea imagini cu familii fericite; 

 Realizarea de colaje publicitare care să susţină cât mai convingător consecinţele violenţei în familie; 

 Familia ideală: Eliminând factorii care favorizează violența (alcoolul, insultele, lipsa de comunicare, 

mânia nestăpânită, etc.) participanții redactează un eseu în care prezintă familia ideală din punctul 

lor de vedere. 
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FII VOLUNTAR PENTRU COMUNITATEA TA – PROIECT S.N.A.C. 

(PROF. CHIRILĂ AURORA, LICEUL TEORETIC „DECEBAL”, CONSTANȚA)  

 

În perioada 31 august – 7 septembrie 2015, în 

stațiunea Călimănești – Căciulata, a avut loc prima 

tabără din România de formare a voluntarilor din 

cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară 

(SNAC). Tabăra s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Fii 

voluntar pentru comunitatea ta”, proiect finanţat prin 

granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 

România Componenta 1 Implicare / Subcomponenta 

1.2 Voluntariat. Au fost selectați 60 de voluntari (50 

de elevi şi 10 profesori) din 10 licee din România şi 

anume din Constanţa, Teleorman, Iaşi, Vaslui, Neamţ, 

Bistriţa, Dolj şi Mureş, adunaţi toţi cu scopul de a-şi 

dezvolta abilităţile personale şi profesionale, astfel încât să implementeze proiecte comunitare prin care să 

răspundă la nevoile comunităţii din care fac parte, să ajute pe cei tineri sau pe cei în vârstă, aflaţi în 

suferinţă sau pentru care viaţa este mult mai grea. 

Tematica atelierelor a fost următoarea: Management de proiect și lucru în echipă; Animație – Mişcare, Joc 

şi Sport; S.N.A.C; Tehnici de lucru cu copiii cu cerințe educaționale speciale; Teatru, Organizare de 

evenimente şi strângere de fonduri. Abilităţile teoretice cât şi cele practice dobândite în cadrul atelierelor 

au fost exersate în cadrul aplicaţiilor desfăşurate 

după-amiaza şi seara, precum cea de vânătoare de 

comori, discutarea de filme, realizarea afişului taberei 

sau traseul aplicativ. 

Experiența dobândită au valorificat-o prin scrierea 

unui proiect care a fost implementat în anul școlar 

următor. 

Cei 5 voluntari de la Liceul Teoretic ”Decebal” au scris 

și pus în practică proiectul ”Drumul spre viitor începe 

azi”, proiect adresat elevilor din familii defavorizate 

din ciclul primar. Este proiectul pe care doresc să îl prezint în continuare: 

TITLUL ACTIVITĂŢII: Drumul spre viitor începe azi; 

PROGRAMUL DIN CARE FACE PARTE ACTIVITATEA: „Fii voluntar pentru comunitatea ta!”: Proiect finanţat 

prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România Componenta 1 Implicare / 

Subcomponenta 1.2. Voluntariat. 

DOMENIUL DE ÎNCADRARE AL ACTIVITĂŢII – Voluntariat; 

NIVELUL DE DESFĂŞURARE  - Primar; 

TIPUL ACTIVITĂŢII - Activități SNAC; 
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DATA / PERIOADA DE DESFĂŞURARE: septembrie 2015 – mai 2016; 

LOC DE DESFĂŞURARE: Școala Gimnazială nr. 36 ”Dimitrie Știubei”; 

RESURSE UMANE: Echipa de voluntari, cadrul didactic coordonator; 

PARTENERI/COLABORATORI: CJRAE Constanța; 

RESURSE MATERIALE CONSUMABILE: culori, caiete desen, baloane, plastelină, acuarele; casetofon, 

videoproiector, gustări; 

RESURSE FINANCIARE: 1000 lei din sponsorizări; Resursele materiale au fost achiziționate prin efortul 

voluntarilor; 

GRUP ŢINTĂ: 

 BENEFICIARI DIRECŢI: 

- 20 de elevi voluntari de la Liceul Teoretic „Decebal”; 

- 60 de elevi care provin dintr-un mediu defavorizat din punct de vedere socio-economic, cultural, 

educaţional (Campusul Social „Henri Coandă”) şi aflaţi în risc de abandon şcolar. 

 BENEFICIARI INDIRECŢI: 

- părinții elevilor beneficiari; 

- cadre didactice; 

- comunitatea. 

SCOP: 

 Facilitarea integrării şcolare şi a adaptării sociale a copiilor provenind din medii defavorizate socio-

economic, cultural şi educaţional, care frecventează cursurile şcolii gimnaziale vizate. 

OBIECTIVE: 

a) Identificarea și inițierea a 20 de voluntari pentru instruirea în lucrul cu copiii defavorizaţi. 

b) Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru 60 de copii aflați în dificultate.  

c) Dezvoltarea personală a copiilor participanți la proiect în sensul / prin îmbunătățirea stimei de sine, 

a comunicării și a relaționării în cadrul grupului de elevi. 

d) Organizarea unui eveniment (spectacol) ce reflectă munca beneficiarilor și a voluntarilor. 

e) Dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi civice ale adolescenţilor participanţi, prin iniţierea şi 

derularea unui proiect educaţional la iniţiativa şi cu sprijinul lor. 

f) Diseminarea / promovarea proiectului ca activitate educativă, sportivă și ludică în rândul copiilor 

beneficiari, al părinților acestora și al cadrelor didactice din școală. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Activitatea 1: Lansarea proiectului; Campanie de informare și conştientizare a publicului larg cu privire la 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară. Activitate realizată prin difuzare în presa scrisă (”Cuget liber”), 

internet (pagina facebook ”Drumul spre viitor incepe azi”), masă rotundă. A răspuns invitației doamna 

directorul Liceului Teoretic ”Decebal”, Constanța. 
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Activitatea 2: Selecţia și instruirea elevilor voluntari; 

Activitatea 2.1. Selecţia  - Diseminarea informațiilor despre Proiectul ”Drumul spre viitor începe azi” în 

răndul liceenilor. Din liceenii prezenți la lansare au fost selectați 20 care au completat fișa de înscriere și au 

obținut acordurile din partea părinților. 

Activitatea 2.2  Ateliere de lucru – s-au organizat 4 ateliere de lucru pentru instruirea  elevilor voluntari nou 

înscriși. În cadrul atelierelor de lucru s-a urmărit ca membrii echipei să îşi dezvolte abilitățile de comunicare 

în cadrul echipei, modalităţi de lucru în echipă, moduri de rezolvare a conflictelor în echipă, încredere de 

sine precum şi încrederea în restul membrilor echipei. Cu echipa gata pregătită, s-au organizat alte 

activități, ateliere pentru beneficiari. 

Activitatea 3:  Selecția copiilor beneficiari: 

-      informarea părinților și semnarea acordurilor de 

participare a copiilor din grupul ţintă la programul 

educativ propus 

Activitatea 4:  Participarea la activități : 

  *în 15 week-end-uri s-au desfăşurat activități 

și jocuri de comunicare, artistice, literare și sportive; 

 *lunar, cu acordul  şi participarea cadrului 

didactic, s-au desfăşurat activităţi la clasă, cu 

participarea întregului colectiv de elevi; 

Activitatea 5: organizarea unui eveniment de 

închidere / încheiere a proiectului. 

-    În urma derulării proiectului cei 60 de beneficiari 

au primit un certificat de participare și cadouri cu 

scopul de a recunoaşte şi a valida rezultatele de 

învăţare prin metode nonformale; de asemenea certificatul de participare a fost oferit și tinerilor voluntari 

incluşi în echipa de proiect. 

VALORIFICAREA ACTIVITĂŢII: 

REZULTATE ŞI PRODUSE FINALE: S-a observat o îmbunătățire a prezenței la școală a beneficiarilor, 

MODALITĂŢI DE DISEMINARE: Un 

afiş de promovare a proiectului, fly-ere, 

un banner, articol presă. 

IMPACTUL: Riscurile estimate la 

începutul proiectului: reticența părinților; 

programul încărcat al voluntarilor; 

scăderea numărului beneficiarilor direcţi, 

prin abandon a fost controlat și nu au 

apărut probleme în desfășurarea 

activităților, din contră, părinții 

beneficiarilor au dat dovadă de interes 

ceea ce a dus la creșterea numărului de 

beneficiari. 
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Punctele slabe: Lipsa de interes și susținere a instituțiilor locale pentru proiect. 

“Pentru ca răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu facă nimic.” – Edmund Burke , să nu uitați 

că voluntariatul reprezintă o formă de ajutor, pentru noi și pentru ceilalți…iar în același timp acesta poate 

diminua problemele cu care ne confruntăm. 
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COMPETENȚELE SOCIO-EMOȚIONALE, FACTORI AI SUCCESULUI  

ȘCOLAR: SĂ ÎNCEPEM DE LA CATEDRĂ  

(POPA DELIA, CONSILIER ȘCOLAR CJRAE ALBA)  

”Când termin orele la clasă nu mai sunt bună de nimic”. ”Nu mai am voce”. ”Parcă vorbesc singură, 

oare ce e în mintea lor?”. Astfel de afirmații le sunt, cu siguranță, familiare profesorilor. Dacă îi întrebăm pe 

elevi cum este profesorul lor ideal, printre cele mai frecvente răspunsuri auzim: calm, nu strigă, vorbește 

frumos cu noi, precum și altele din zona socio-emoțională: este empatic, știe să ne asculte, ne înțelege, 

poate să descopere punctele tari ale elevului. Mulți dintre profesori admit că ar avea aspecte personale de 

îmbunătățit cu efecte pozitive în relația cu elevii. 

Competențe socio-emoționale: 

Competențele emoționale se referă la capacitatea de a identifica, înțelege, exprima, gestiona și 

utiliza emoțiile proprii și ale celorlalți (Kotsou, Nelis, Grégoire, Mikolajczak, 2011 citat în Vaida, 2016). 

Domeniul competenței emoționale atrage interes din partea cercetătorilor deoarece un număr mare de 

studii pe această temă sugerează că această competență este un factor explicativ al diferenței în adaptarea 

și bunăstarea individuală (Gannon & Ranzijn, 2005; Van der Zee, Thijs, & Schakel, 2002 citați în Vaida, 

2016). 

         Competențele sociale sunt acele modalități de comportament învățate care sunt acceptate social și 

care permit interacțiuni eficiente cu alte persoane (Smart & Sanson, 2003 citat în Vaida, 2016). Alți autori 

definesc aceste competențe ca abilitatea de a cosntrui și gestiona relații sociale într-un anumit context 

(Murakami, Murray, Sims & Chedzey, 2009 citat în Vaida, 2016).      

De ce au nevoie profesorii de aceste competențe? 

Există cel puțin trei modalități prin care competențele socio-emoționale ale profesorilor îi 

influențiază pe elevi: 

1. Relația profesor - elev: profesorii care își controlează emoțiile vor afișa stări predominant 

pozitive și atitudini pozitive față de ceilalți, chiar și în situațiile în care comportamentul elevilor este 

provocator. Relațiile bune dintre profesori și elevi duc, la rândul lor, la o mai bună adaptare școlară și la 

rezultate școlare mai bune. 

2. Elevii învață abilități socio-emoționale prin imitație, profesorul având rolul de model. Suntem de 

acord că profesorii de azi au o muncă stresantă, cu multe solicitări atât din sala de clasă, cât și din afara ei, 

iar elevii privesc, conștient sau nu, felul în care cadrul didactic gestionează aceste solicitări și stresul 

aferent. Elevii învață din felul în care profesorii reacționează la frustrare, felul în care se controlează pe ei 

înșiși și controlează clasa, din modul în care răspund la distractori și se focusează pe activitate.  

3. Managementul clasei de elevi. Menținerea unui mediu calm și organizat este esențial pentru 

activitatea de învățare, iar competențele socio-emoționale contribuie semnificativ la acest aspect. 

Organizarea unui mediu favorabil în sala de clasă presupune calm, organizare, colaborare cu părinții, 

deschidere, empatie, creativitate, toate strâns legate de capacitatea de autocunoaștere, de intercunoaștere 

și de relaționare. 

         Cum le putem dezvolta? 
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         Așa cum am mai menționat, competențele socio-emioționale au fost abordate teoretic și prin studii 

empirice de numeroși cercetători, astfel literatura dedicată acestui subiect este foarte vastă. Din diversele 

dimensiuni ale acestui concept le-am selectat pe cele pe care le considerăm mai importante în cazul 

profesorilor, mai precis a relației acestora cu elevii. 

         Procesul emoțional include identificarea și înțelegerea cât mai acurată a propriilor emoții, controlul 

emoțiilor și al comportamentelor în situații concrete (în special în situații tensionate sau de conflict), 

capacitatea de a manifesta empatie (Jones, 2013). 

         Abilități sociale / interpersonale se referă la capacitatea de a înțelege indiciile sociale (cum este 

limbajul nonverbal și paraverbal), atribuirea corectă a intențiilor din comportamentele celorlalți 

(înțelegerea atitudinii provocatoare a unui elev ca pe manifestarea nevoii de independență și nu ca pe o 

insultă personală) (Jones, 2013).. 

         Reglare cognitvă presupune menținerea atenției și a concentrării pe aspectele, activitățile 

relevante, inhibarea impulsurilor neadecvate (exprimarea ironică sau agresivitatea verbală), flexibilitate 

atunci când o anumită strategie nu funcționează (Jones, 2013). 

         Unele din aceste abilități le învățăm în mod natural, majoritatea adulților le dețin, însă altele 

presupun un efort continuu. 

În prezent majoritatea intervențiilor privind dezvoltarea competențelor socio-emoționale în mediul 

școlar se adresează elevilor, neglijând faptul că profesorii au nevoie să se dezvolte mai întâi pe ei din acest 

punct de vedere pentru a putea implementa învățarea în rândul elevilor. 

În continuare prezentăm câteva teme și exemple de activități care pot fi dezvoltate și aplicate în 

seminarii de dezvoltare personală a cadrelor didactice, în cadrul unor întâlniri mai mult sau mai puțin 

formale cu scopul de optimizare a activității și de creștere a satisfacției personale și profesionale. 

1. Conștiința de sine: recunoașterea propriilor sentimente, interese, puncte tari și puncte slabe. 

  Identifică-ți emoțiile. Gândește-te timp de câteva minute la ceea ce simți. Scrie emoțiile pe care le 

simți în acest moment. Încearcă să găsești cât mai multe sinonime pentru emoțiile primare, după care 

dezvoltă-le în emoții secundare și ulterior în emoții terțiare. Scrie mai jos câteva dintre aceste emoții și 

sinonimele lor. Pornește o discuție cu colegii tăi. 

  Legătura gânduri - emoții - comportamente. Conform REBT, modalitatea în care gândim determină 

felul în care simțim și ne comportăm. Aspectul pozitiv în această ecuație este faptul că putem controla ceea 

ce simțim (și intensitatea emoțiilor resimțite) și felul în care ne comportăm. Urmărește cum se schimbă 

emoțiile resimțite atunci când schimbăm gândul sau chiar atitudinea față de o anumită situație. Caută 2-3 

exemple în care gândurile ți-au influențat emoțiile pentru a vedea cum anume le-au influențat. 

Află ce anume te motivează. Fă o listă cu (a) lucrurile care te pasionează, (b) lucrurile care nu îți plac 

deloc și (c) cu cele care îți sunt oarecum indiferente. Cel mai mult contează lucrurile de la rubrica (a), 

deoarece pe acestea le poți folosi pentru a te recompensa atunci când te afli în situații noi sau dificile. 

Gândește-te la câte un exemplu din fiecare categorie. 

2. Abilități sociale și de relaționare: manifestarea unor comportamente prosociale și demostrarea 

unor abilități sociale pozitive care să ducă la relații semnificative cu ceilalți. 
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Cere și oferă ajutor. Nu îți fie teamă să ceri ajutor. Și nu refuza să oferi ajutor, atunci când poți să 

faci acest lucru. Ambele te vor ajuta să te dezvolți. Scrie o scurtă listă cu persoane sau resurse (instituții, 

organizații, etc) la care poți apela atunci când ai nevoie de ajutor. 

Imersează-te într-o cultură diferită. Călătoriile îți deschid mintea, așa că încearcă să călătorești cât 

mai mult. Dacă poți, fizic, dacă nu, prin lumea cărților, a filmelor, a oamenilor. Ieși din casă, pentru a 

cunoaște cât mai mulți oameni. Și cât mai interesanți. Dacă ai ocazia, cunoaște oameni de culturi diferite, 

care provin din țări diferite, care vorbesc limbi diferite. Scrie despre o astfel de situație, în care ai făcut 

cunoștință cu o cultură nouă (din țară sau din afară) și cum anume ți-a schimbat percepția, respectiv ce 

anume ai învățat. 

Online / Offline. Folosește-te de rețeaua ta online pentru a cunoaște oameni offline. Ia din când în 

când o pauză de la online și fă efortul de a cunoaște lumea offline. Participă la întâlniri față în față, de 

networking, de prezentări, training-uri, conferințe, etc. Descrie despre o astfel de situație în care te vei 

implica în luna care urmează și dezvoltă acel comportament. 

Învățarea socio-emoțională trebuie să fie un obiectiv prioritar în activitatea școlară și presupune 

integrarea unor practici zilnice de către cadrele didactice atât în ceea ce îi privește pe ei înșiși cât și în 

activitatea cu elevii. Aceste practici includ construirea conștiinței emoționale, reflectarea asupra 

experiențelor trăite ca activitate curentă și crearea unei culturi a dezvoltării și învățării continue.  

 

Bibliografie: 

 

Jones, M.,S., Bouffard, S., M., Weissbourd, R., (2013), Educators’ social and emotional skills vital to learning, 
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http://changingminds.org/explanations/emotions/basic%20emotions.htm?fbclid=IwAR0KAWi8m5sboCDCf4

FdwepE5EoRZjouVW2WrsjmS_5ys4w7Cf5jxtbH0kg 
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CUM PRODUCEM SCHIMBAREA?  

(DIRECTOR CJRAE ALBA PROF. NICOARĂ DANA,  

PROF. CONSILIER GAVRILUȚ DOINA, CJRAE ALBA)  

DE CE SCHIMBARE? 

Pentru a motiva, a depăși un impas, a dezvolta responsabilitatea, a crea un mediu propice 

dezvoltării elevului și profesorului, a da sens și valoare vieții. 

Ne-ar plăcea să credem că după lecturarea acestui material cititorii vor completa propriile 

răspunsuri la această întrebare. 

CUM  IMPLEMENTĂM SCHIMBAREA? 

Vă invităm să descriem împreună profesorul clasic, cu aceeași deschidere de completare a 

calităților în funcție de profesorii întâlniți, profesorii care sunteți. 

Profesorul clasic posedă abilități puternice de comunicare, are atenție distributivă și este eficient în 

sarcini multiple, oferă informații și explică, folosind adesea tabla, încurajează acumularea de cunoștințe și 

consolidează informația. Oferă exemple de cărți, filme, site-uri .. Profesorul axat, sedus de dorința de a-i 

învăța pe alții rămâne ancorat în transmiterea cunoștințelor, evaluarea acestora (uneori evaluarea și 

notarea trec pe primul loc și atunci își manifestă puterea și nu autoritatea). 

Schimbarea nu se poate realiza deoarece profesorul nu a creat condiții în care elevul să 

experimenteze, să se angajeze într-un proces de învățare care îl scoate din zona confort și îl invită la 

dezvoltare. 

CE AR TREBUI SĂ FACĂ PROFESORUL? 

Să-l motiveze pe elev, adică să creeze în lecțiile sale condiții care vor permite apariția tensiunilor 

interne, care să-l determine pe acesta să-și pună întrebări despre el, despre modul cum gândește, să 

lucreze împreună cu ceilalți și să comunice eficient. 

Să își ajute elevii să identifice cunoștințe, nevoi, valori ca apoi aceștia să-și găsească răspunsul la 

marea întrebare: De ce am nevoie de aceste cunoștințe? Ce fac, unde aplic ce învăț acum la școală? De ce 

am nevoie de școală? 

Iată cum se conturează sarcina, obiectivul profesorului care implementează schimbarea: pregătesc 

copiii, adolescenții de azi pentru a fi adulții de mâine capabili să-și dezvolte competențele, atitudinile, 

comportamentele să facă față societății care se dezvoltă rapid și impune noi standarde. 

CUM SĂ FIE PROFESORUL AGENT DE SCHIMBARE? 

Profesorul are nevoie de identificarea propriei ”culturi a vieții”, fundamentul credințelor și 

atitudinilor personale, a valorilor și sentimentelor care asigură un context pentru înțelegerea elevilor. Va 

identifica persoane, lecții care l-au ajutat să se dezvolte, cum a izbutit și ce nevoi personale a avut, va 

conștientiza care îi sunt punctele tari și unde mai trebuie să lucreze, unde se plasează în ierarhia cunoașterii 

materiei, pedagogiei, psihologiei și cum lucrează cu ceilalți. Care este sensul vieții lui și care este locul lui în 

influențarea deciziilor elevilor. 

Va descoperi diferențele dintre propria ”cultură a vieții” și cea a elevilor săi și poate încerca el să 

dea un sens nou în ”cultura vieții elevilor”. 
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Profesorul conștientizează că acest sens al vieții elevilor trebuie personificat, individualizat; sens 

care se simte și se descoperă, nu poate fi impus, dictat, scris pe tablă și în caiete. Profesorul va conduce 

echipa și face parte din ea, nu are răspunsuri absolute, își ajută elevii să descopere ceea ce a conștientizat și 

el ”totul e în tine”. 

Profesorul facilitator știe ce trebuie să învețe elevii, dar nu le-o spune, dictează, scrie pe tablă. 

Așteaptă, are încredere și intervine când trebuie. Creează atmosferă, ajută elevii să respecte și interiorizeze 

regulile, conținuturile, este prezent: închide telefonul și ascultă ca să înțeleagă, intuiască și nu ca să judece, 

pună etichete. 

Trăiește egalitatea așa încât ”eu” devine ”noi”. În contextele de învățare create nu e competiție: 

elevii se cunosc, se acceptă, se plac fără nevoia de prezentare a rezultatelor, realizărilor personale. 

”Profesorul schimbării” creează confort, elevii sunt invitați să se destindă în pauze, să le folosească 

pentru relaxare și nu pentru a citi încă o dată informațiile. Sarcinile solicitante sunt alternate cu cele ușoare, 

sunt introduse momente de destindere. 

A explica, a justifica, a argumenta ca să te aperi, să demonstrezi mereu ce știi, cine ești desparte. 

”Profesorul schimbării” va construi relații și povești comune (revista noastră, deviza noastră, melodia 

noastră…egalitatea noastră) va atrage mereu elevii către noi și noi acțiuni, atitudini, competențe, noi 

povești de care își amintesc cu plăcere. El creează un mediu protectiv unde elevul se simte la adăpost, pe 

care îl consideră un loc al păcii și siguranței. 

Cât de mult se dezvoltă profesorul, cât primește de la elevii săi și cum poate folosi aceste 

informații, trăiri pentru a crea noi contexte de învățare depinde de personalitatea, cultura propriei vieți, ”ce 

este în profesor” și ce dorește să valorifice. Până la urmă și profesorul învață că ”totul este în el”. 

SĂ RECAPITULĂM 

Nevoia de a recapitula, de a ordona și concluziona (cred că ni se trage tot de la dascălul clasic, care 

nu e depășit, doar trebuie actualizat): prezență, atmosferă, egalitate, recunoștință, pauză, relații și prieteni, 

adăpost sunt manifestările cunoscutului concept ”hygge” valorizat și experimentat în țările nordice, iar dacă  

la acesta adăugam și ”legea lui Jante” (conceptul Legii din Jante a fost realizat de scriitorul danez Aksel 

Sandemose în romanul “Un refugiat îţi depăşeşte limitele”) vom descoperi cum au reușit nordicii să-și 

dezvolte învățământul, societatea și de ce un asemenea curs s-a desfășurat în Norvegia. 

Vom prezenta un exemplu de activitate la cultură civică, clasa a VIII-a, lecție de recapitulare, tema 

Libertatea în care am folosit exercițiul, învățat în Oslo, ”Ținta în imagini”, am schimbat modul de realizare al 

recapitulării, am respectat stilurile de învățare ale elevilor, am dezvoltat creativitatea acestora, i-am invitat 

să decidă, să aleagă, să-și prezinte alegerea făcută. Lecția a fost antrenantă deoarece am cerut elevilor să-și 

selecteze și melodia care, pentru ei, reprezintă libertatea, care îi face să se simtă liberi. 

Scopul exercițiului: favorizarea exprimării libere, logice și a creativității folosind imaginile și muzica. 

Descrierea – formatorul / cadru didactic face pe foaia de flipchart patru cercuri concentrice. În 

centru va fi scris WHY? (DE CE?), în următorul cerc HOW? (CUM?), apoi, WHAT? (CE?) , iar pe ultimul cerc 

WHO?(CINE?). Formatorul oferă participanților imagini, reviste cu imagini și le cere să aleagă imaginile 

potrivite subiectului propus (exemplu Schimbare, Libertate, Drepturi, Egalitate…), să le așeze la locul 

potrivit, fără să vorbească. După finalizarea posterului, fiecare participant explică alegerea făcută, ce 

reprezintă, cum interpretează alegerea  făcută. 
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Pentru coordonator: participanții aleg imagini, le lipesc, urmăresc obținerea unui produs finit 

realizat în grup, propria implicare în realizarea posterului, apoi verbalizează. Exercițiul oferă posibilitatea 

dezvoltării creativității, dar și a raționamentului, favorizează coeziunea grupului, comunicarea. Dacă este 

necesar, dați explicații: DE CE? Am nevoie de un aspirator? (să îmi fac munca mai ușoară), DE CE e nevoie să 

învățăm ceasul? (să știu când pleacă trenul, să merg la școală…orientez temporar). De ce să fiu liber? (să 

caut sensul vieții, să descopăr, să aleg, să definesc….) CUM? – folosesc, mă ajută, procesul, procedele, 

abilitățile, atitudinile de care am nevoie, cum au fost obținute rezultatele, cum împărtășim cunoștințele, 

rezultatele?, abordare critică, creativitate, futurologie. CE? – etapele de parcurs, învățare reflexivă, ce a fost 

eficient, ce trebuie schimbat, resurse necesare; CINE? – pe cine am alături?, cine are expertiză?, cine are 

motivație?; 

Cum vi s-a părut activitatea? De ce credeți că nu v-am lăsat să vorbiți? Ce v-a surprins când ați 

realizat exercițiul? Ce ați identificat? Când și în ce activități puteți folosi exercițiul? 
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ARIPILE ADOLESCENȚILOR- O ÎNCERCARE DE A DEPĂȘI OBSTACOLELE 

ORIENTĂRII ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE  

(PROF. CONSILIER BOGDAN CRISTINA, CJRAE ALBA) 

Domeniul orientării școlare și profesionale este un subiect foarte amplu, îndelung studiat de-a 

lungul timpului, și mereu în actualitate, cu fiecare generație de elevi, cu fiecare schimbare socio-economică, 

cu fiecare revoluție tehnologică, școala încearcă să se adapteze, din mers, alături de elevii pe care îi 

formează și îi indrumă. 

În acest proces sunt implicate foarte multe variabile care contribuie la o orientare școlară reușită 

sau din contra la o ”ratare”. În funcție de modul în care factorii se armonizează, absolventul de liceu, va păși 

pe un drum ”drept”, urmându-și vocația sau pe o cale ”ocolită”, care presupune pe viitor un efort și un 

consum mare de energie și timp până își va afla drumul în carieră. 

Dacă inițial se considera că fiecare om e bun într-unul sau mai multe domenii, pe care dacă le urma, 

ar fi avut succes, transformările sociale și tehnologice actuale, ritmul în care lumea se schimbă, face 

imposibilă pentru mulți posibilitatea unui domeniu ocupaţional unic, cei mai mulți dintre elevii noștrii își vor 

schimba domeniul de activitate, cariera de câteva ori. Orientarea școlară și profesională, urmărind astfel 

formarea unei atitudini deschise, față de posibilitatea de reorientare și eforturile pe care aceasta le 

presupune. 

Dificultățile în domeniul orientării școlare și profesionale provin din multiple surse, în continuare 

voi enumera doar câteva din cele pe care le-am întâlnit în practică și în literatura de specialitate. 

O primă dificultate, cred că provine, din greșita tendință, să nu spun dorință, prin care dacă nu chiar 

toți elevii de liceu, atunci marea majoritate a lor, doresc să-și continue studiile, la Universitate. Indiferent 

de capacitatea lor, chiar dacă abia trec prin liceu, chiar dacă performanțele lor sunt la nivel minim, de multe 

ori din mila profesorilor, acum toată lumea face o facultate, unii chiar mai multe. Accesibilitatea facultăților 

private, și chiar de stat, încurajează elevii, să le urmeze, urmând ca apoi sa se descurce cum pot. Diploma 

rămâne o hârtie pe care o țin alături de premiile din școala generală, în timp ce posesorul ei, lucrează pe 

posturi care cer studii medii. E de observat că această tendință e mult mai mică, pentru elevii din liceul 

tehnologic unde lucrez, pentru care principala preocupare e să obțină un serviciu accesibil, eventual bine 

plătit, cât mai repede...nu știu dacă este un rând dintr-o melodie, dar pentru mulți elevi, aceasta e 

perspectiva: ”ori cu Bac, ori fără Bac, tot șofer de tir mă fac”. 

De multe ori activitățile de consiliere și orientare în școală sunt trecute în plan secund, în cadrul 

orelor de dirigenție se rezolvă problemele organizatorice ale clasei, apoi sunt ore de recuperat, mai ales 

dacă dirigintele predă o materie importantă de examen, se preferă realizarea unor ore suplimentare la 

materia respectivă, pentru a ”recupera”, eventualele rămâneri în urmă cu materia. Astfel sunt și profesori 

care valorizează foarte puțin activitățile de orientare și consiliere, pe principiul că elevul poate să caute 

informații la nevoie, important fiind examenul. Această abordare, nu ține seama de procesualitatea luării 

deciziei, de importanța etapelor și de riscul de a fi dezinformat, când iei decizii pe ultima sută de metri.    

 Cabinetele de asistență psihopedagogică care își asumă printre alte obiective și orientarea școlară și 

profesională sunt de foarte multe ori lipsite de instrumente actuale, utile în demersul consilierii carierei.  

Chestionarele și inventarele, instrumentele complexe, bateriile de teste de aptitudini sunt foarte scumpe, și 

în lipsa fondurilor, consilierul se descurcă cum poate, mereu în căutare de instrumente adecvate evaluării 

în scopul orientării. 
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În urma cercetărilor, deși școala își asumă la nivel formal rolul orientării și formării școlare și 

profesionale, familia se pare că este un factor cu o putere și o influență care o depășește pe cea a școlii.  

Într-o cercetare din anii 1999, Ghe. Tomșa, identifica rolul familiei undeva între 50-62%. 

De aici apar ca dificultăți următoarele aspecte, identificate de Mihai Ghiviriga, într-o cercetare din 

1976: 

Ø  Neintervenționismul - familia nu se implică în decizia de carieră pe care o ia elevul, lasă responsabilitatea 

pe umerii școlii, de multe ori părinții se devalorizează, nu cred în capacitatea lor de a susține elevul în 

luarea unei decizii benefice. 

Ø  Intervenționismul exagerat - aici e cazul părinților care încearcă să se realizeze prin proprii copii, părinții 

care le impun decizii, care nu țin cont nici de realitatea obiectivă, nici de cea subiectivă (interese, valori) a 

propriului copil.  Aici apar orgoliile părinților, visele pe care le realizează prin copil. 

Ø  Amânarea preocupărilor - Acești părinți au încredere în proprii copii, cunosc personal un astfel de caz, 

mama foarte relaxată, susține deciziile copilului, nu forțeaază, copilul ”se descurcă el”. Deși a trecut de 

Bacalureat, încă nu suntem siguri că va urma facultatea la care a intrat, unde se descurcă, de altfel, elevul 

are un vis (să fie pompier), la care a trebuit inițial să renunțe (a picat la proba psihologică). 

Dificultățile familiei provin din mai multe cauze, uneori părinții nu-și cunosc îndeajuns copii, nu știu 

ce se cere, care sunt domeniile profesionale căutate, au prejudecăți legate de profesii, fiind într-un mediu 

rural, cei mai mulți vor ca să-și vadă copiii ”domni”,  alteori au ambiția de a decide singuri viitorul propriilor 

copii, neavând totuși cunoștințe referitoare la alegerea studiilor, la alternativele existente.  

Pornind de la existența acestor dificultăți e necesară implicarea părinților în activități de orientare și 

consiliere, pentru a veni în sprijinul orientării școlare și profesionale a elevilor. Acum câțitva ani am reușit la 

solicitarea dirigintei unei clase a X-a să realizez o activitate cu părinții în care să tratăm problema orientării 

în carieră. Părinții au identificat calitățile, interesele propriilor copii, şi profesiile spre care ei se îndreaptă, 

fiind confruntaţi apoi cu ce au ales proprii copii. Pot spune că a fost o activitate reușită și utilă, care ar putea 

fi oricând repetată și îmbunătățită. 

Nu aş putea spune câți elevi se trezesc în clasa a XII-a, după ce își iau Bacul, că sunt presați să ia o 

decizie, câți sunt pregătiți și știu sigur ce vor să facă, ar fi interesant de urmărit acest aspect, pentru a 

identifica pe finalul unui ciclu de școlarizare, cât de orientați sau dezorientați sunt elevii pe care școala își 

asuma rolul să îi formeze. 

În cadrul cabinetului meu am încercat în acest an școlar să mă axez pe problematica orientării 

școlare, cu accent pe elevii claselor a XI-a , elevi care încă au timp să exploreze diferite opțiuni profesionale, 

care sunt deja preocupați de alegerea carierei, pentru care stresul Bacalaureatului e incă mic. 

Dacă inițial am răspuns elevilor în mod individual, atunci când eram solicitată, în semestul al II-lea 

am format un grup de elevi indeciși și îngrijorați cumva de alegerea carierei, și am discutat, am trecut prin 

mai multe activităţi de autocunoaştere (explorarea intereselor, a valorilor legate de muncă, a aptitudinilor, 

a stimei de sine, pentru că și de aici provin multe neliniști și limitări). 

Actitivitățile s-au desfășurat pe parcursul câtorva sesiuni de două ore, presărate cu jocuri de 

energizare, pe care elevii le-au gustat din plin. 

Am explorat apoi lumea profesiilor, alternativele educaționale existente (pe domeniile alese de 

elevi) apoi elevii au fost încurajați să facă câteva opțiuni profesionale pe care să le compare apoi după mai 
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multe criterii, pentru a putea lua și implementa o decizie, ce pași trebuie să urmez pentru a ajunge la 

facultatea dorită. 

Din grupul de elevi, câteva cazuri au ieșit în evidență prin contrast. 3 elevi, 2 fete și un băiat m-au 

impresionat foarte mult, fiind tipul anteprenorial, acești elevi au făcut deja ”planuri de afaceri”, au deja 

”proiecte de finanțare” scrise de ei, au planuri profesionale clare, bine puse la punct, sunt copiii care știu 

unde se vor angaja din timpul facultății, știu unde vor învăța ”meserie”, care știu deja foarte bine ce vor să 

facă, sunt foarte realiști, orientați spre performanță, elevi care au cu siguranță mai multe cunoștințe decât 

mine, în domeniul ”business, anteprenorial”. Ei nu sunt nici pe departe confuzi, au poate nevoie de o 

confirmare, de o validare. 

Tot o validare necesită și eleva de al filologie, care visează să ajungă profesoară de limba română 

sau de engleză la liceu, elevă pe care toți profesorii pe care îi admiră o descurajează...şi care se vede în 

postura de a căuta şi alte profesii, apropiate de cea dorită, dar pentru care nu are susținere. Se pune 

problema să fac ce-mi place dar nu prea sunt șanse de a-mi găsi un loc de muncă, eleva și-ar dori să rămână 

în zonă, șansele de a găsi un loc de muncă în învățământ fiind minime, profesorii de româna / engleză fiind 

departe de pensionare, posturile se reduc, sunt din ce in ce mai puțini copii în zonă. 

Explorarea opținilor profesionale rămâne o temă de vacanţă, pentru toți elevi, mai mult de 

jumătate au reușit, să-și contureze clar o alegere, să fie mai siguri pe ei, dar exista și cei care au nevoie să 

ne mai întâlnim în vacanță. 

 Am insistat apoi să-și extindă legăturile cu lumea profesională, i-am pus in legătură și i-am încurajat 

să comunice cu diverși specialiști, să încerce să petreacă o zi la locul de muncă dorit în viitor, să  vadă dacă 

activitatea respectivă le place, li se potrivește. Asta îi va ajuta să fie mai încrezători, mai informați, pentru 

unii elevi a suna de exemplu un kinetoterapeut, un P.R. e ceva grozav de greu…”timiditatea, mi-e rușine” 

când sunt cu dumneavoastră, etc. 

Cumva le-am dat aripi să iasă din mediu, să încerce să și găsească singuri informațiile relevante. 

Ideea de ”aripi” a venit de la elevii mei…într-o ședintă cu grupul de consiliere, le-am solicitat folosind 

metoda brainstorming să găsească o denumire pentru grupul de consiliere din care făceau parte. Și fiind 

mulți filologi, denumirea ”Aripile adolescenților” ni s-a părut cea mai frumoasă, pentru că școala prin 

profesorii săi, trebuie să ofere aripi, să deshidă căi pentru cei ce ii trec pragul. 

 Rezultatele le voi vedea la toamnă când mă voi întalni cu elevii, și voi discuta despre modul în care 

au reușit sau nu să zboare  mai aproape spre profesiile dorite. 
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DIAGNOSTIC DIFERENȚIAL ÎN PRACTICA LOGOPEDICĂ - ÎNTÂRZIEREA ÎN 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI 

(BERKEŢI CRISTINA RAMONA, PROF. CONS ILIER - CJRAE ALBA) 

  Diagnosticul diferențial în practica logopedică presupune formularea acurată a unui dignostic 

logopedic în vederea conceperii intervenției de specialitate. În realizarea diagnosticului diferențial dintre 

întârzierea în achiziția limbajului și celelalte tulburări de limbaj cu simptomatologie asemănătoare trebuie 

specificate delimitările conceptuale, a ceea ce semnifică această tulburare de limbaj și ulterior care sunt 

aspectele comune și diferențiatoare dintre acestea. 

Diagnosticul de întârziere în dezvoltarea limbajului desemnează acea categorie patologică ce 

presupune achiziția deficitară a limbajului, raportându-ne la reperele tipice de dezvoltare a limbajului, 

achiziție ce poate fi recuperată pe parcursul perioadei de preșcolaritate (Bodea-Hațegan, 2016). În aceste 

condiții însușirea limbajului de către copil se realizează în ritm mai lent. Cu alte cuvinte raportarea 

evaluatorului la etapele tipice de dezvoltare a limbajului pe niveluri de vârstă reprezintă principala 

modalitate prin care se delimitează categoria diagnostică a intârzierii în dezvoltarea limbajului. Cu alte 

cuvinte în raport de vârsta cronologică pot fi puse în evidență o serie de semne ale întârzierii în dezvoltarea 

limbajului. 

Regăsim în literatura de specialitate etalonări, descrieri privind nivelul de achiziție a limbajului în 

raport cu vârsta copilului în condițiile dezvoltării tipice. Astfel se va realiza în urma evaluării o abordare 

comparativă între aspectele identificate pe parcursul evaluării și caracteristicile dezvoltării limbajului în 

condițiile dezvoltării tipice a copilului de la naștere la vârsta preșcolară și școlară mică, reper important 

având acest interval de timp  în diagnosticarea întârzierii în dezvoltarea limbajului.        

              Aceste aspecte centrale ale achiziției limbajului pot avea valoare referențială chiar și în contextul 

unei variații interindividuale în dezvoltare. Variația interindividuală în achiziția limbajului este foarte 

crescută, însă valoarea referențială nu trebuie depreciată aceasta indică o posibilă problemă, care va fi 

confirmată / infirmată prin instrumente diagnostice specifice în vederea formulării unui diagnostic corect și 

în special pentru a formula un demers coerent de intervenție și un pronostic cât mai precis.  

Întârzierea în dezvoltarea limbajului se diferențiază de alte tulburări de limbaj și comunicare prin: 

- Simptomatologie (ritmul de achiziție al limbajului este mai încetinit în raport cu reperele normative 

stabilite); 

- Factorul etiologic (întârzierea propriu-zisă de limbaj apare în absența dizabilității intelectuale, senzoriale, 

neuro-motorii și carențelor educaționale). În aceste cazuri factorul etiologic al întârzierii în dezvoltarea 

limbajului este disfuncția cerebrală. 

-Răspunsul la intervenție (în condițiile implementării unui program logopedic, evoluția este favorabilă, 

rapidă). 

- Diferența dintre vârsta cronologică și cea a limbajului este mică, maxim 1-2ani. 

-Întârzierea în dezvoltarea limbajului nu persistă după intrarea în clasa I în condițiile diagnosticării și 

abordării corecte (Bodea-Hațegan, 2016).   
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            Diagnosticul diferențial între întârzierea în dezvoltarea limbajului și alte tablouri de tulburări de 

limbaj cu simptomatologie asemănătoare se realizează având în vedere următoarele aspecte, prezentate 

într-o formă condensată printr-o abordare paralelă. 

Întârzierea în dezvoltarea limbajului versus dislalia fiziologică 

Întârzierea în dezvoltarea limbajului                           Dislalia fiziologică 

-ritm diferit de achiziție al limbajului                - tulb. de pronunție specifică pentru                                  

raportându-ne la reperele normative                         fiecare etapă de dezvoltare 

de achiziție stadială a limbajului. 

                        Întârzierea în dezvoltarea limbajului versus dislalie 

Întârzierea în dezvoltarea limbajului                                           Dislalie 

-Cuprinde deficite de natură expresivă și                   -tulburarea sunetelor vorbirii 

receptivă cu impact chiar și în planul comunicării         (omisiuni, substituiri și distorsiuni) 

non-verbale (mișcări corporale, gesturi, mimică) 

deficite concretizate în perturbări ale ritmului 

achizițiilor lingvistice și comunicaționale. 

        Întârzierea în dezvoltarea limbajului versus sindromul de nedezvoltare a limbajului 

Întârzierea în dezvoltarea limbajului               Sindrom de nedezvoltare a limbajului 

  -ritm diferit de achiziție al  limbajului              -Se defineşte prin absența vorbirii sau dezvoltare 

                                                                             încetinită a limbajului cu diferențe mari  

                                                                                     între vârsta cronologică și vârsta limbajului. 

                                                                               -apare în absența unei patologii asociate. 

    Diferența dintre cele două este mai degrabă de ordin cantitativ (Ungureanu, 1998), dacă disfuncțiile 

sunt minore, iar diferența dintre vârsta psihologică și nivelul de dezvoltare a limbajului este redusă, atunci 

diagnosticul cel mai corect este cel de întârziere în dezvoltarea limbajului.   

        Întârzierea în dezvoltarea limbajului versus disfazie 

   Întârzierea în dezvotarea limbajului                                 Disfazie 

-caracterul central este dat de perturbarea    - se caracterizează printr-un deficit de 

ritmului achizițiilor lingvistice                                     structurare a achizițiilor lingvistice 

     Un alt aspect diferențiator este impus de gradul de afectare. (Ungureanu,1998). 

   Concluzionând diagnosticul de întârziere în dezvoltarea limbajului se stabilește doar în cazurile 

tulburărilor specifice de limbaj (tulburări în care deficitul lingvistic nu poate fi explicat printr-un alt tablou 

patologic asociat (Paul, 2007 apud. Bodea-Hațegan, 2015) se păstrează până la vârsta cronologică a 

copilului de 7 ani, după care dacă simptomatologia persistă, se stabilește o altă încadrare diagnostică. 
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DA, SUNTEM… SPECIALI! 

PROIECT EDUCAȚIONAL DE INTEGRARE A ELEVILOR CU CERINȚE 

EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ  

(INIȚIATOR PROIECT: PROF. CONSILIER ȘCOLAR, PARASCHIV MARIA 

NICOLETA, CJRAE TULCEA) 

Categoria: program de consiliere și asistență psihopedagogică a elevilor și a părinților elevilor din 

ciclul primar și gimnazial din unitățile de învățământ incluzive, în vederea facilitării integrării elevilor cu 

cerințe educaționale speciale în învățământul de masă. 

Grupul țintă: elevii din ciclul primar și gimnazial din clasele care cuprind elevi cu CES din municipiul 

Tulcea. 

Forme de organizare: 

·   activități de consiliere psihopedagogică de grup adresate elevilor, părinților şi cadrelor didactice;  

·   activități extrașcolare. 

 MOTIVARE 

Din perspectiva acceptării diferenței și a promovării drepturilor egale, integrarea copiilor cu CES în 

învățământul de masă a devenit o politică educațională explicită. ”Şcoala incluzivă este unitatea de 

învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii şi reprezintă mijlocul cel mai eficient de 

combatere a atitudinilor de discriminare şi segregare.” (Metodologia privind organizarea serviciilor de 

sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de 

masă). 

SCOPUL: 

Facilitarea integrării elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul de masă prin 

dezvoltarea toleranței și crearea unui mediu incluziv în clasa de elevi. 

OBIECTIVE: 

1. Dezvoltarea personală a elevilor din clasele care cuprind elevi cu CES, prin creșterea capacităţii de 

autocunoaştere, a atitudinii pozitive faţă de sine, a abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate;  

2. Dezvoltarea toleranței, a nondiscriminării și a acceptării diferenței la elevii, profesorii și părinții elevilor 

din clasele care cuprind elevi cu CES; 

3. Stimularea cooperării între elevi, prin cultivarea sentimentului de identitate comună al clasei care 

cuprinde elevi cu CES; 

3. Oferirea de repere, sugestii și strategii eficiente pentru părinți privind proiectarea și desfășurarea unor 

activități educative menite să-i sprijine pe copii în procesul de dezvoltare personală. 

La finalizarea proiectului, beneficiarii (elevi, profesori, părinți) vor fi capabili: 

Elevii cu CES: 

·         Să manifeste atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți la nivelul clasei lor; 

·         Să-și gestioneze eficient propriile trăiri, emoții, sentimente în diferite contexte; 
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·         Să identifice noi oportunități educaționale de valorificare a aptitudinilor personale; 

·      Să împărtășească altor elevi cu CES, prin corespondența scrisă, propriile experiențe trăite în clasa de 

elevi; 

·         Să realizeze, în spirit competițional, produse artistice sau literare originale. 

Elevii claselor care cuprind elevi cu CES: 

·         Să manifeste atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți la nivelul propriei clase; 

·         Să-și gestioneze eficient propriile trăiri, emoții, sentimente în diferite contexte; 

·         Să cunoască modelele de reușită socio-profesională a persoanelor cu diverse deficiențe; 

·     Să împărtășească elevilor din alte clase care cuprind elevi cu CES, prin corespondența scrisă, bunele 

practici experimentate în crearea unui mediu incluziv în clasa lor. 

Învățătorii / Profesorii claselor care cuprind elevi cu CES: 

·  Să manifeste deschidere și toleranță față de elevii cu CES, creând un mediu socio-emoțional securizant 

pentru toți elevii clasei; 

·  Să recunoască aptitudinile speciale ale elevilor cu CES și să manifeste interes pentru valorificarea 

acestora. 

Părinții: 

·     Să manifeste implicare și responsabilitate în educația copiilor; 

·   Să conștientizeze importanța colaborării permanente și a sprijinului reciproc între familie și școală pentru 

succesul școlar al copiilor; 

·    Să-și însușească metode și strategii educative particularizate nevoilor speciale ale copiilor. 

ACTIVITĂȚI: 

·   ADAPTAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV LA NEVOILE SPECIALE ALE ELEVILOR CU CES, INTEGRAŢI 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ (activitate metodică a profesorilor consilieri şcolari şi a profesorilor logopezi) - 

Realizarea de proiecte educaţionale cu scopul integrării elevilor cu CES în învăţământul de masă; 

·   ADAPTAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV LA NEVOILE SPECIALE ALE ELEVILOR CU CES, INTEGRAŢI 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ - Activitate de consiliere de grup a cadrelor didactice (profesori) care predau 

la clasele ce cuprind elevi cu CES. Participă: cadrele didactice, profesorul consilier şcolar, inspectorul şcolar, 

directorul. Dezbatere în cadrul căreia se urmăreşte identificarea celor mai bune strategii didactice, 

particularizate nevoilor elevului cu CES; 

·  LECȚIA…SPECIALĂ DE DIRIGENȚIE - Activități de consiliere de grup a claselor implicate în proiect, pe 

modulele tematice: Autocunoaștere și dezvoltare personală; Comunicare și abilități sociale. Profesorii 

consilieri școlari susțin activitățile în echipă cu învățătorii / profesorii diriginți ai claselor implicate în proiect, 

în cadrul orelor de dirigenție; 

· INVITAȚII…SPECIALI – Întâlniri între elevii claselor incluse în proiect și persoane adulte cu deficiențe. 

Invitații sunt prezentați ca modele de reușită în plan profesional și social. În cadrul întâlnirilor se urmărește 

traseul inserției pe piața muncii din județul Tulcea a persoanelor cu deficiențe și împărtășirea experiențelor 

pozitive trăite de aceștia; 
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·  CORESPONDENȚA… SPECIALĂ - Inițierea și menținerea corespondenței scrise (scrisori) între elevii cu CES 

din școlile de masă aplicante. Fiecare elev cu CES își împărtășește cunoștințele și trăirile create în urma 

desfășurării fiecărei activități a proiectului. Profesorul consilier școlar trimite și primește scrisorile pentru 

elevii cu CES din școală; 

·  CLASA MEA… SPECIALĂ - Inițierea și menținerea corespondenței scrise între clasele aplicante în proiect, în 

scopul împărtășirii bunelor practici desprinse în demersul de creare a mediului incluziv în clasa lor. 

Învățătorii / Profesorii diriginți îndrumă întocmirea scrisorii clasei de elevi, iar consilierul școlar trimite și 

primește scrisoarea pentru clasele aplicante; 

·  1 IUNIE… SPECIAL - Concurs de creație literară și artistică pentru elevii cu CES; 

·  PĂRINȚI INFORMAȚI, COPII EDUCAȚI - Activități de consiliere de grup a părinților claselor implicate în 

proiect, pe module tematice: Educația incluzivă – educație pentru toleranță, Parteneriatul școală – familie, 

premisă a succesului școlar al copilului. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN GRĂDINIȚĂ  

(PROF. CONS. CÎMPEAN LUCIA, DIRECTOR, ȘI PROF. ÎNV. PREȘC. DIAC 

MARIANA - G.P.P. „LUMEA COPIILOR” BLAJ)  

  Copiii au o mie de feluri în care se pot juca, gândi sau vorbi…O mie de feluri de a asculta, de a se 

minuna, de a iubi, de a se bucura, de a cânta și de a înțelege…O mie de lumi de descoperit, o mie de lumi de 

inventat, o mie de lumi de visat…” (Loris Malaguzzi). 

Ativitatea instructiv-educativă și formativă din gradinița noastră urmărește în permanență 

dezvoltarea de competenţe la copii, prin însuşirea de cunoştinţe, formarea de priceperi, deprinderi, 

obișnuințe, pe baza abordării integrate și interdisciplinare a conţinuturilor, ţinând cont de noile 

reglementări elaborate de MEN, scrisorile metodice, precum şi de recomandările primite din partea 

inspectorului de specialitate. La toate grupele s-au desfășurat și activităţi complementare, în cadrul unor 

proiecte educaționale, care au implicat copiii în activităţi de educaţie financiară, sanitară, igiena dentară, 

alimentaţie sănătoasă, joc, mișcare în aer liber, educație socio-emoțională, toleranță, la care au participat 

cu bucuria de a  se implica activ în propria formare. 

Pedagogia modernă caută să dezvolte metode, tehnici și instrumente pedagogice menite a ajuta 

copilul în procesul de învățare. Însă, pentru a fi educatori buni, ar trebui să fim conștienți nu numai de ce se 

petrece înăuntrul nostru, dar și de ceea ce sunt acei cărora ne adresăm, iar pentru a ajunge la această 

performanță este nevoie de formare profesională continuă, de calitate. 

O cerință urmărită constant, atât prin activitatea de consiliere a educatoarelor, cât și prin 

activitățile de asistență la clasă, în calitate de director, a fost legată de utilizarea metodelor activ-

participative în procesul didactic, instructiv-educativ și formativ, abordarea  activităţilor pe microgrupuri, 

respectarea ritmului propriu de dezvoltare al fiecărui copil, punând accent sporit pe latura formativă a 

întregului program din grădiniţă. 

Deoarece atât Grădiniţa, cât şi Familia sunt cele care oferă situaţii concrete în care trăieşte copilul, 

modele de învăţare şi comportamentale, forme de acţiune, de comunicare, de manifestare, pentru unitate 

de cerințe, au avut loc activități de consiliere a părinţilor, legat de importanța formării la copii a unui stil de 

viață sănătos, printr-o alimentaţie corectă şi echilibrată, implicarea acestora, zilnic, în activități care 

presupun mișcare, joc în aer liber, în orice anotimp, cum să comunice mai bine cu copiii, cum să-i cunoască 

mai bine, cum să petreacă timp de calitate cu ei, ca să poată relaționa și să-i poată educa adecvat. 

  Procesul instructiv-educativ și formativ din grădiniţă constituie o latură importantă prin intermediul 

căreia se acţionează în mod conştient şi dirijat asupra copilului, pentru a se putea valorifica potenţialul de 

care acesta dispune şi pentru a stimula formarea noilor achiziţii. 

În acest sens, prezentăm un exemplu de bune practici din grădiniță noastră, la grupa mare, 

program prelungit, grupă condusă de  prof.înv.preșc. DIAC MARIANA, în cadrul momentului ”Întâlnirea de 

dimineaţă”, mai precis SALUTUL  grupei. 

  Momentul respectă  cerinţele metodologice ale desfăşurării acestui tip de activitate, care are un rol 

important în acest moment al zilei, deoarece astfel se creează o conexiune pozitivă între copii sau între 

copil și educatoare și, în același timp, creează premizele implicării copiilor, cu bucurie, în toate activitățile 

zilei, fiind și un exemplu pentru părinți, privind relaționarea cu copilul. 
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Modalitatea de SALUT aleasă este una modernă și plăcută copiilor, care așteaptă cu drag să intre în  

conexiune cu cadrul didactic, indiferent de forma de salut aleasă de ei. 

Salutul se desfășoară astfel: pe ușa grupei sunt lipite cele cinci forme de salut, respectiv: BATEM 

PALMA, ÎMBRĂȚIȘARE, SALUT CU MÂNA, PUMN ÎN PUMN și NOROC, urmând ca fiecare copil, pe rând, să 

aleagă una din formele de salut și să o realizeze împreună cu educatoarea. Se formează un șir, iar fiecare 

copil își va alege forma preferată de salut. 

Așadar se  pune accent pe acele momente care sunt sugestive și care îi vor ajuta pe copii să se 

implice efectiv și afectiv în îndeplinirea scopului. Salutul acesta atrage după sine, o mare încărcătură 

emoțională, copiii fiind nerabdători și încântați atunci când au oportunitatea de a-l desfășura.  

Activitățile acestea pot avea și alte conținuturi: cunoașterea de sine și a celorlalți, realizarea de 

contacte verbale și nonverbale între copii și cadru didactic, etc. 

În timpul salutului, educatoarea a prezentat câteva idei copiilor, care au avut un real succes în 

rândul acestora, având ca scop atât realizarea obiectivelor propuse pentru ”Întâlnirea de dimineață”, cât și 

implementarea unor reguli de conviețuire în grup: 

Ø  -” Bună dimineața, mă bucur că ești aici cu noi! ” 

Ø  -” Bună dimineața, îmi place cum te-ai îmbrăcat azi! ” 

Ø  -” Bună dimineața, vreau să știi că azi ești deosebit/ă! ” 

Ø  -” Bună dimineața, sunt fericit/ă că ești la grădiniță și ne vom petrece ziua împreună! ” 

Ø  -” Bună dimineața, vreau să te strâng la piept pentru că-mi ești drag/ă! ” 

Ø  -” Bună dimineața, ador zâmbetul tău! ” 

Ø  -” Bună dimineața, simt nevoia să-ți strâng mâna! ” 

Ø  -” Bună dimineața, azi îmi doresc să ne gândim numai la lucruri frumoase! ” 

Ø  -” Bună dimineața, îmi place lumina din ochii tăi! ” 

Ø  -” Bună dimineața, azi vreau să avem o zi deosebită! ” 

Ø  -” Bună dimineața, îmi place că azi ai intrat în sala de grupă cu zâmbetul pe buze! ” 

-” Bună dimineața, ce asortată  sunteți azi, d-na directoare, uite si brățăra, uite și....! ” – a fost o 

formă de salut pe care am primit-o cu mare bucurie, când am intrat într-o zi în sala grupei mari, atât 

datorită complimentelor primite, dar mai ales datorită faptului că am constatat că, folosit cu pricepere, 

acest instrument, SALUTUL, este eficient, chiar ne ajută să formăm copiilor atitudini și  comportamente 

adecvate. 

Acest lucru m-a impresionat și m-a determinat sa-i sugerez d-nei educatoare să facă și să prezinte 

filmulețul SALUTUL la cercul pedagogic al educatoarelor, din semestrul II, ca un exemplu de bune practici, la 

îndemâna oricărui cadru didactic responsabil. 

Postat pe pagina de facebook a grădiniței și în grupul ACTIVITĂȚI GRĂDINIȚE, filmulețul s-a bucurat 

de nenumărate aprecieri din partea colegelor educatoare, dar și din partea părinților, spre satisfacția 

noastră profesională. 

Dacă copilul intră dimineața zâmbind fericit în cabinet sau în sala de grupă și pleacă de acolo cu 

regretul că activitatea / ziua a fost prea scurtă, înseamnă că am câștigat TOTUL. 
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„VIITORUL MEU, ȘANSA REUȘITEI MELE!”  

(PROF.CONSILIER FILIMON ANA-MARIA,CJRAE ALBA) 

ARGUMENT 

  Cele mai grave și mai frecvente acte de devianță școlară sunt absenteismul și abandonul școlar. 

 Absenteismul școlar este definit ca o problemă socială, fiind explicat mai mult prin caracteristicile 

mediului de proveniență și apărând mult mai frecvent în mediul urban și în familiile sărace. Conceptul este 

pus deseori în legătură cu cel de “fuga de la școală” (chiulul), care, asimilând fobia școlară, este interpretat 

ca o problemă emoțională. (Boca M.Z., Seria A., Marian R., Banea S., Bulai D., Placinta D., Rămâi la școală! 

Școala este șansa ta! CJRAE Galați, an școlar 2011-2012). 

 Abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de 

nivelul la care s-a ajuns. Principalele cauze ale abandonului școlar sunt: cauze de ordin economic, cauze de 

ordin sociocultural sau religios, cauze de ordin psihologic, cauze de ordin pedagogic. (Boca M.Z., Seria A., 

Marian R., Banea S., Bulai D., Placinta D., Rămâi la școală! Școala este șansa ta! CJRAE Galați, an școlar 

2011-2012). 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Reducerea absenteismului și a riscului de abandon școlar prin încurajarea participării elevilor la 

activitățile școlare. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

Obiectivele proiectului vizează următoarele aspecte: 

- Scăderea numărului de absențe nemotivate comparativ cu sfârșitul anului școlar 2017-2018; 

- Îmbunătățirea relației profesor-elev, elev-elev; 

- Creșterea motivației pentru activitățile școlare; 

- Încurajarea elevilor în a-și descoperi aptitudinile, interesele, idealurile de viață. 

BENEFICIARII PROIECTULUI: 

   Elevii care au înregistrat la finalul anului școlar 2017-2018, un număr mai mare de 20 absențe 

nemotivate / semestru de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Ighiu și structurile aferente școlii.                              

DURATA PROIECTULUI: 

         Proiectul va cuprinde activităţi ce se vor derula începând din  luna noiembrie 2018 - iunie 2019 din 

anul şcolar 2018-2019. 

         Activităţile se vor adresa elevilor implicaţi în proiect. 

LOC DE DESFĂŞURARE: 

    Activităţile se vor desfăşura în salile de clasă. 
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ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

TEME OBIECTIVE DESCRIERE SCOP RESPONSABIL TERMEN 

1.Identificare

a elevilor din 

grupul țintă 

O1 -utilizarea datelor 

din cataloage 

-consultarea 

Raportului 

Comisiei de 

Monitorizare a 

frecvenței 

-identificarea elevilor 

care au înregistrat la 

finalul anului școlar 

2017-2018 un număr 

mai mare de 20 

absențe 

nemotivate/semestru 

-echipa de 

proiect 

Noiembrie 

2018 

2. Dezbatere: 

cauzele 

absenteismul

ui 

O3 

 

 

 

 

 

O4 

-se lucrează cu 

toți elevii/grupe 

de nivel pentru 

înțelegerea 

motivelor pentru 

care elevii 

absentează de la 

ore 

-aplicarea de 

chestionare 

pentru elevii din 

grupul țintă și 

părinții acestora 

-identificarea 

cauzelor 

absenteismului 

-sondarea opiniei 

elevilor în legătură cu 

consecințele 

absenteismului. 

-elaborare 

chestionar de 

către 

consilierul 

școlar 

-aplicare 

chestionare 

de către 

diriginți 

elevilor și 

părinților 

-prelucrarea 

și analiza 

rezultatelor 

chestionarelo

r de către 

consilierul 

școlar 

-echipa de 

proiect 

-diriginți 

Decembrie 

2018 

3. Lucrăm 

împreună 

Colaborare cu 

Inspectoratul 

Local de 

Poliție Ighiu 

O2 

O3 

04 

-se va discuta 

problematica 

absențe/abandon

/delincvență 

-conștientizarea 

consecințelor 

absenteismului 

-prevenirea 

comportamentelor 

delincvente 

-reprezentant 

IPL 

-echipa de 

proiect 

Ianuarie 

2019 
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TEME OBIECTIVE DESCRIERE SCOP RESPONSABIL TERMEN 

4.Școala e 

importantă 

  

O3 -se va desfășura o 

activitate de 

consiliere în 

cadrul orei de 

dirigenție cu toți 

elevii clasei cu 

tema “Rolul școlii 

în obținerea 

succesului”. 

-stimularea motivației 

elevilor care au 

frecvență redusă la 

ore 

-echipa de 

proiect 

-diriginți 

Februarie 

2019 

5.Întâlniri 

educative 

5.1. Ziua 

Carirei 

5.2. Toate 

activitățile 

contează 

O2 -un părinte dintr-

un anumit 

domeniu este 

invitat să le 

vorbească 

elevilor despre 

profesia 

practicată 

-activitate în care 

un fost elev 

voluntar la 

Crucea Roșie vine 

să le vorbeacă 

elevilor despre 

implicare și 

participare 

-înțelegerea rolului 

școlii în atingerea 

idealurilor personale 

-înțelegerea rolului 

activităților școlare 

din perspectiva 

participării la viața 

comunității 

-invitat 

-membru 

echipa de 

proiect 

-Martie 

2019 

-Aprilie 

2019 

6.Consiliere 

individuală și 

de grup 

O3 

O4 

-se vor desfășura 

activități lunare 

de consiliere 

individuală/de 

grup pe teme 

specifice care să 

vizeze creșterea 

motivației pentru 

activități școlare 

și descoperirea 

aptitudinilor, 

intereselor, 

idealurilor de 

viață. 

-creșterea motivației 

pentru învățare 

-încurajarea elevilor 

în a-și descoperi 

aptitudinile, 

abilitățile, interesele 

-consilierul 

școlar 

Ianuarie-

mai 2019, 

lunar 
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TEME OBIECTIVE DESCRIERE SCOP RESPONSABIL TERMEN 

7.Masă 

rotundă 

  -elevii din grupul 

țintă vor participa 

la o întâlnire de 

bilanț 

-identificarea 

schimbărilor produse 

prin participarea la 

proiect 

-echipa de 

proiect 

Iunie 2019 

  

REZULTATE AŞTEPTATE 

·         Scăderea numărului de absențe nemotivate; 

·         Existența unei atitudini pozitive față de școală. 

EVALUARE 

1.Fotografii de la activități; 

 

 

2. Fișe de lucru în urma activităților; 

3. Portofoliul „Exemple de bune practici” – la finalul activității, consilierul educativ / coordonatorul 

activității / diriginte / profesor consilier școlar va completa fișa de evidență a activității pe care o va însoți 

(după caz) de proiectul de activitate, precum și alte documente care au susținut proiectul, cu scopul de a 

construi o “arhivă” a proiectului.  

BIBLIOGRAFIE: 

1.Boca M.Z., Seria A., Marian R., Banea S., Bulai D., Placinta D., Rămâi la școală! Școala este șansa ta! CJRAE 

Galați, an școlar 2011-2012. 
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2. Inspectoratul Școlar Județean Alba, Spun prezent pentru viitorul meu!-proiect pentru diminuarea 

absenteismului și prevenirea abandonului școlar, an școlar 2018-2019. 
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CONCURSUL DE PREZENTARE IT: AZI VIRTUAL, MÂINE REAL PRIN 

FIRMELE DE EXERCIȚIU!  

(PROF. FURDUI AMALIA, COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARȚIAN” 

ALBA IULIA) 

         Orientarea viziunii spre un sistem educațional european, care să permită îmbunătățirea 

performanțelor umane și profesionale, de care viitorii absolvenți vor avea nevoie pentru a face trecerea de 

la școală la viața activă a determinat inițierea, implementarea și derularea proiectului „Azi virtual mâine 

real prin firmele de exercițiu!”. 

Prin acest concurs s-a urmărit dezvoltarea competențelor antreprenoriale, promovarea învățării 

prin metode activ-participative și crearea de contexte de învățare stimulative și interactive, corelate cu 

problematica dezvoltării în carieră. Acesta este destinat elevilor din învăţământul preuniversitar şi îşi 

propune promovarea bunelor practici în predarea şi învăţarea conceptului Firma de exerciţiu, stimularea 

creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie. Ideea de a organiza acest concurs a pornit din 

dorinţa noastră de a motiva mai mult elevii în derularea activităţilor prin firma de exerciţiu. Dacă în primul 

an am avut participanţi din mai putine licee, numărul de firme fiind de 25, anii trecuţi participarea a fost 

mult mai mare. Anul acesta ne bucurăm că au răspuns apelului nostru un număr mai mare de participanti. 

În anul școlar 2017-2018 au participatat la concursul on-line 42 de licee din țară și din Republica 

Moldova. De asemenea au participat și două universități care implentează conceptul de înteprindere 

simulată, una locală din Alba Iulia și o universitate din Rusia, iar firme participante la competiţie au fost 

înregistrate 150 având diferite obiecte de activitate cu număr de elevi 1500 din grupul țintă. 

De asemenea în ediția din anul trecut am realizat și o revistă pentru concursul „Azi virtual mâine 

real prin firmele de exercițiu!” cu materialele promoționale realizate de elevi. 

Concursul este un cadru organizat de derulare a activităților virtuale între firmele de exerciţiu, de 

exersare a uzanţelor comerciale, a tehnicilor de negociere şi limbajului de afaceri. Deşi în firmele virtuale nu 

există bani, nu se produc bunuri şi nu se asuma riscuri, elevii învaţă multe despre funcţionarea unei firme 

reale: contractare, negociere, livrare, întocmire de documente (facturi, avize de livrare, chitanţe, ordine de 

plată), decontare, relaţia cu banca, comunicare cu clienţii, plăti, încasări, prezentarea firmei la 

evenimentele expoziţionale, amenajarea standului, marketing, crearea unei reclame creare catalog 

produse. Participarea elevilor la evenimente care permit contactul direct cu mediul de afaceri este deosebit 

de benefică pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi de comunicare ale acestora. Experienţa 

de a conduce direct negocierile şi de a dezvolta spiritul de echipă se pot exersa cu succes numai în cadrul 

unui târg al firmelor de exerciţiu. Aici pot fi întâlniţi parteneri de afaceri, se poate comunica direct cu ei, 

elevii îşi amenajează propriul stand, învaţă să ia decizii şi îşi dezvoltă încrederea în forţele proprii. Concursul 

oferă posibilitatea aplicării competenţelor antreprenoriale în condiţii de competiţie şi de recunoaştere a 

valorii adăugate a metodei “FIRMA DE EXERCIŢIU” în cadrul sistemului de educaţie şi formare profesională. 

         Concursul „Azi virtual mâine real prin firmele de exercițiu!” prin activităţile sale a reușit: 

- să dezvolte o comunicare interculturală, lărgirea unor noi orizonturi pentru elevii aflaţi în diferite stadii ale 

formării profesionale; 

- să dezvolte conexiuni între unităţile şcolare din ţară, între profesori care predau discipline economice, în 

scopul manifestărilor educative comune și să asigure o implicare a tinerilor în unităţile şi comunităţile din 
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care provin prin transmiterea informaţiei către semenii lor, astfel contribuind în mod real la binele fiecăruia 

şi la binele comunităţii. 

Concursul la ediția anterioră a avut 6 sectiuni: 

- Cea mai bună prezentare PPT – au fost evaluate caracteristici calitative legate de conținutul PPT, 

organizarea, estetica și atractivitatea materialelor; 

- Cea mai bună pagină Web - au fost evaluate caracteristici calitative legate de elementele de 

identificare a FE, navigare, grafică și cumpărături online; 

- Cel mai bun spot - au fost evaluate caracteristici calitative legate de prezentare, originalitate, 

calitate și reprezentativitate; 

- Cea mai bună siglă - au fost evaluate caracteristici calitative legate de 

originalitate,reprezentativitate, ingeniozitate, estetică și design; 

- Cel mai bun slogan - au fost evaluate caracteristici calitative legate de reprezentativitate, concizie, 

originalitate, ingeniozitate și credibilitate; 

- Cel mai bun catalog - au fost evaluate caracteristici calitative legate de conținut, organizare și 

estetică. 

Pentru că toate secțiunile au fost evaluate toate materialele după criteriile din regulament, apoi au fost 

acordate diplome pentru locul I, locul II, locul III și o mențiune și 6 premii speciale pentru cea mai bună 

firmă din fiecare categorie. 

Colegiul Economic Dionisie Pop Martian oferă elevilor oportunităţi în ceea ce priveşte educaţia formală 

şi nonformală prin activităţi şi proiecte care să-i ajute în traseul lor profesional şi să-i formeze pentru piaţa 

muncii. Trăim într-o societate informaţională, în care ştiinţa înseamnă putere. Dacă vrei să ai succes şi să fii 

bogat, trebuie neapărat să devii excelent în ceea ce faci, să fii printre cei mai buni din domeniul tău. Pentru 

a ajunge ,,în vârf”, ai nevoie să te specializezi continuu, să înveţi şi să te autoinstruieşti mereu. Mai exact, 

trebuie să fii dedicat învăţăturii pentru tot restul vieţii. 

Bibliografie 

1.       www.roct.ro 

2.       www.colegiuleconomicdpm.ro 

3.       http://firmaexercitiu.tvet.ro/index.php/achizitii 
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PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROGRAMULUI JUDEȚEAN „NOILE 

EDUCAȚII” „BUCOVINA -TĂRÂM DE POVESTE” (PROF. RĂESCU MILICA- 

G.P.P.”CĂSUȚA PITICILOR”, CÂMPULUNG MOLDOVENESC  

MOTTO: 

„CÂND TRADIȚIA VORBEŞTE, VOCILE TUTUROR ZEILOR PAR A FI ADORMITE ÎN  ARMONIA RAIULUI.” 

(W.SHAKESPEARE) 

PREZENTAREA PROIECTULUI: 

TITLUL PROIECTULUI: “BUCOVINA –TĂRÂM DE POVESTE” 

APLICANTUL: Grădiniţa cu Program Prelungit ,, Căsuţa Piticilor ”, Câmpulung Moldovenesc 

NIVEL DE VÂRSTĂ: II 

COORDONATOR PROIECT: 

-Prof.Răescu Milica- G.P.P.”Căsuța piticilor”,Câmpulung Moldovenesc                                                   

ECHIPA DE PROIECT: Prof. Florica Flutur; Prof. Alvernhe Odarca; Prof.Cătălina Tironeac; Prof. Bradu Iulieta; 

Prof.Nisioi Grațiela; Prof.Spânu Elena; ed. Harasemciuc Daniela; Prof. Mihai Anișoara; Prof. Belei liliana; 

Prof.Nisioi Cristina 

DURATA PROIECTULUI: 

GRUPUL ȚINTĂ: 

-Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt copiii preşcolari de la grupele implicate în proiect.  

-Beneficiarii indirecţi sunt familiile copiilor, comunitatea locală. 

Parteneri: 

ü  G.P.N. ,, Floare de Colţ ”, Câmpulung Moldovenesc; 

ü  G.P.N nr.2, Pojorâta; 

ü  G.P.N. ,, Isteţel ”, Moldoviţa; 

ü  Şcoala Gimnazială ,,T. Ştefanelli ”, Câmpulung Moldovenesc; 

ü  Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc; 

ARGUMENT 

Tradițiile, datinile și obiceiurile locuitorilor din Bucovina de munte sunt documente grăitoare, 

privind istoria si cultura acestor locuri și constituie una din valorile inegalabile și incontestabile ale 

poporului nostru. 

Folclorul acestei zone constituie o componentă valoroasă, o moștenire de preț pentru toți cei care 

trăiesc si viețuiesc în această parte a Bucovinei. 

Proiectul ,,Bucovina - tărâm de poveste” are ca scop cunoaşterea şi înţelegerea obiceiurilor, 

ocupaţiilor şi tradiţiilor locale, precum şi sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta şi tradiţia populară, 

înţelegerea protejării şi conservării acesteia. 
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„Din dorinţa de a păstra măcar din obiceiurile şi tradiţiile străbune, am acordat o mai mare atenţie 

activităţilor de acest gen. Cu regretul în suflet că nu se mai transmit mai departe valorile păstrate din 

străbuni, ne-am întărit convingerea de a pune în practică un astfel de proiect ce pune accentul pe 

familiarizarea copiilor cu elemente tradiţionale, culturale, religioase şi istorice”. 

SCOPUL URMĂRIT ÎN DERULAREA PPROIECTULUI: 

Formarea unei atitudini adecvate față de obiceiurile și tradițiile locale; dezvoltarea capacității de 

investigare a zonei etnografice locale în vederea valorificării și dezvoltării capacității de transfer a 

experienței acumulate în ceea ce privește folclorul local; dezvoltarea capacității de sensibilizare a copiilor 

pentru a deveni purtători și păstrători ai portului și cântecului bucovinean. 

 

OBIECTIVE: 

ü  Trezirea interesului față de creațiile populare, față de port, datini și obiceiuri ale locuitorilor din 

Bucovina; 

ü  Înțelegerea specificului acestei zone, a idealurilor și aspirațiilor celor care locuiesc în zona Bucovinei; 

ü  Educarea respectului și a dragostei față de meșteșugurile tradiționale; 

ü  Înțelegerea de către copii, prin eforturile  minții și truda mâinilor,  a  necesității și semnificației muncii.  

RESURSELE PROIECTULUI:  

a)    Umane: 

·         Educatoarele din grădiniță ; 

·         Învățătorii de la “Şcoala Teodor Stefanelli”; 

·         Grupele de copii  participante în proiect; 

·         Lucia Condrea – încondeiator ouă, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România 

·         Muzeografi 

·         Meșteri - populari; 

·         Reprezentanți ai Comunității locale. 

b)   Materiale:  

-albume, pliante, diapozitive, imagini cu aspecte din realitate, cărți, costumații, măști, obiecte vechi, hârtie, 

acuarele, creioane colorate, materiale refolosibile, linguri de lemn, covoare. 

c)   Financiare: 

-donații,  sponsorizări, contribuții părinți, activitate de voluntariat, fonduri din spectacole. 

d)    Informaționale și de comunicare: 

-reviste, casete video, aparat foto, cameră video, retroproiector, scanner, imprimantă, afișier. 

e)     Resurse de spațiu: 

-Muzeul Arta lemnului, Muzeul Etnografic Ion Grămadă, Atelierul de încondeiat ouă „Lucia Condrea”. 

Muzeul lingurilor- Câmpulung Moldovenesc 
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IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: 

Acțiunile și activitățile derulate vor stimula interesul copiilor pentru cunoașterea folclorului local. 

Tematica activităților didactice se va diversifica, iar metodologia va deveni una activă, integrată. Apare 

oportunitatea realizării unor parteneriate cu alte grădinițe preocupate de importanța „tradițiilor” locale. 

Copiii vor avea posibilitatea să fie recompensați prin concursurile și activitățile desfășurate. 

Proiectul propune obiective clare şi precise prin care se urmăreşte realizarea unor activităţi 

curriculare şi extracurriculare cu implicarea activă a tuturor preşcolarilor din grădiniţă, utilizarea unor 

materiale didactice adecvate, de calitate, atractive, precum şi aplicarea unor strategii de învăţare actuale, 

transferate din experienţele educaţionale europene. 

ETAPELE PROIECTULUI 

ETAPA ACTIVITĂŢI PERIOADA 

I. Constituirea echipei de proiect (grupul de 

preşcolari,  părinţi, coordonatori); 

Stabilirea responsabilităţilor celor implicaţi; 

Popularizarea proiectului la nivelul familiilor, 

presei, comunităţii). 

  

  

  

oct 

II. Desfăşurarea activităţilor propuse. Nov  

III. Evaluarea proiectului; 

Popularizarea rezultatelor la nivel local; 

  

iunie 

 

Autoevaluare/ evaluare: 

Pentru monitorizarea și evaluarea rezultatelor proiectului vor fi utilizate următoarele metode: 

munca în echipă, chestionarele, întâlnirile de lucru, interviul, vizite, deplasarea în teren, masa rotundă, 

convorbirea, portofoliul, expoziția. În cadrul activităților se va urmări competiția, respect față de colegul de 

grupă, fair-play-ul, promovarea ideilor inovatoare și constructive. Asigurarea feed-back-ului se va asigura 

prin discuții, spectacole, expoziție și portofoliu. Echipa de proiect va urmări concordanța între rapoartele 

intermediare și cele finale ale fiecărei activități în parte. 

Prin evaluarea rezultatelor,  copiii din grădiniță vor dobândi: 

- capacitatea de a percepe frumosul din creațiile populare ; 

- capacitatea de a cunoaște aspecte din viața oamenilor și istoria locurilor; 

- capacitatea de a aprecia  meșteșugarii populari, adevărați  artiști cu preocupări în arta cusutului, 

țesutului și încondeierii ouălor; 

- dezvoltarea spiritului critic; 

- capacitatea de a lua decizii; 
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- familia va conștientiza importanța cunoașterii de către copii a specificului local. 

MONITORIZAREA PROIECTULUI: se realizează de către conducerea unităţii, de către părţile partenere 

prin: 

- verificarea respectării calendarului activităţilor; 

- feedback-urile pozitive din partea beneficiarilor; 

- evaluarea impactului asupra copiilor; 

- implicarea efectivă şi afectivă a membrilor echipei de proiect şi partenerilor de colaborare.  

REZULTATE AŞTEPTATE: 

- Dobândirea experienţei necesare în organizarea şi derularea activităţilor; 

- Optimizarea şi eficientizarea relaţiei cu familiile preşcolarilor, autorităţile locale şi alţi factori 

educaţionali responsabili; 

- Promovarea valorilor educaţiei incluzive prin asigurarea instituţionalizării copiilor care provin din 

familii de rromi, din familii dezorganizate, din familii cu stare materială precară, integrarea copiilor 

cu cerinţe educative speciale în grupele de preşcolari; 

- Creşterea prestigiului unităţii şcolare în rândul comunităţii; 

- Pregătirea tuturor copiilor preşcolari pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară; 

Activitățile vor avea impact asupra întregii comunități (grădiniță, Primărie, ONG). Se va conștientiza 

necesitatea promovării valorilor tradiționale strămoșești. Grupul de inițiativă va surprinde aspecte și va 

încerca să schimbe mentalitatea unor membri ai comunității locale. Portofoliul „Bucovina – tărâm de 

poveste” prin diseminarea modelelor de bună practică va stimula și educa copiii în vederea formării unor 

atitudini de responsabilitate. Munca în echipă va promova competiția și respectul față de coleg. 

Rezultatele calitative așteptate: 

- creșterea prestigiului grădiniței în comunitate; 

- grădinița va dobândi personalitate și individualitate; 

- se vor consolida relațiile copil-copil, copil-educatoare, părinte-copil, părinte-educatoare, părinte - 

părinte; 

- va crește experiența organizatorică a echipei de cadre didactice a grădiniţei; 

- proiectul va reprezenta un model de bună practică. 

Rezultatele așteptate în urma derulării proiectului se pot grupa în următoarele categorii: 

A. Schimbări de comportament ale copiilor, vizibile în viața de zi cu zi. 

B. Schimbări de comportament ale părinților, în sensul manifestării unei crescute disponibilități, 

acordând mai multă atenție copilului și îndrumându-l în spiritul respectului față de valorile 

tradiționale strămoșești; 

  Totodată derularea proiectului se va concretiza în: 

- îmbunătățirea colaborării cu părinții și cu alți factori ai comunității locale; 
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- îmbogățirea bazei didactico-materiale cu seturi de imagini, fotografii, albume, etc. necesare 

desfășurării activităților; 

- educatoarea nu va fi un simplu transmițător de informații, ci, în primul rând, un formator de 

suflete; 

- portofoliul: „Bucovina  - tărâm de poveste”. 

DISEMINAREA PROIECTULUI: 

- Impactul proiectului asupra categoriilor de beneficiari: 

- Rezultatele proiectului și experiența pozitivă va fi cunoscută la nivelul întregii instituții și comunități 

locale. Informarea comunității se va realiza prin discuții, afișe, panoul „Obiceiuri și tradiții”. 

- Familia, comunitatea va fi implicată activ în activitățile propuse din cadrul proiectului. 

- În cadrul acestui proiect vom fi sprijiniți de reprezentanți ai comunității locale și sponsori. 

- Prin activitățile desfășurate, copiii vor simți că au fost implicați în desfășurarea acțiunilor și 

activităților propuse. 

- Activitatea în grup va aprofunda relațiile de  cooperare cu ceilalți, iar participarea fiecărui membru 

al grupului va amplifica creativitatea individuală în spiritul educării morale a copiilor preșcolari. 

- Antrenând copiii, părinții, întreaga comunitate locală, în astfel de acțiuni, vom realiza o dezvoltare a 

spiritului de inițiativă, a deprinderilor de cercetare, care se împletesc armonios cu folosirea în mod 

util și educativ a timpului liber. 

- Lucrând în echipă aceștia vor căpăta deprinderi de muncă și încredere în forțele lor și în capacitatea 

de a rezolva probleme importante și utile pentru comunitate, vor conștientiza că au dreptul la 

replică, că pot să-și exprime opinia și că de la ei – cei mici – învață cei mari. 

- Problemele care se vor ivi pe parcursul derulării proiectului vor fi soluționate de către membrii 

echipei de proiect, cadrele didactice și părinții care fac parte din grupul țintă cu sprijinul comunității 

locale. 

FINALIZAREA PROIECTULUI: 

Scopul esențial al educației morale îl constituie posibilitatea fiecărui copil de a-și manifesta atitudinea 

personală, responsabilă față de sine și față de ceilalți. 

Scopul final al acestui demers educațional va favoriza comportamentul adecvat, precum și acțiuni 

concrete privind capacitatea de a valorifica tradițiile și obiceiurile populare. 

Sistemul de cunoștințe se va acumula treptat, prin toate activitățile cuprinse în ariile curriculare din 

cadrul programei preșcolare. 

Se vor stimula activitățile cognitive, discuțiile cu copiii, între copii, între copii și adulți, care să conducă 

la realizarea interdisciplinară a obiectivelor proiectului. 

La încheierea proiectului se va organiza o întâlnire la care vor participa reprezentanți ai comunității 

locale, școlare, părinți, copii. 

Cu acest prilej se va sărbători reușita acestui proiect și se vor identifica unele nevoi care să ducă la 

conceperea unui nou proiect. 
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REZULTATE PE TERMEN LUNG: 

- extinderea educației morale la nivelul tuturor grădinițelor din municipiu; 

- realizarea unor schimburi de experiență cu alte grădinițe incluse în acest tip de programe; 

- prezentarea / popularizarea rezultatelor obținute prin poștă electronică, articole în literatura de 

specialitate, presă, concursuri; 

- Implicarea tuturor factorilor în acest proiect va contribui la formarea unei noi generații cu un 

comportament moral adecvat. 

- Următoarele activități vor face ca proiectul „Bucovina de munte-tărâmul magiei” care va continua 

şi în anul şcolar următor. 

TEMATICA ACTIVITĂȚILOR: 

„Bucovina- tărâm de poveste” 

Nr. 

crt. 

Tipul de activitate Tema Modalitate de realizare Termen 

1. Lansarea 

proiectului 

„Bucovina –tărâm de 

poveste” 

*masă rotundă 

  

Octombrie 

  

2. Vizită 

  

  

„Să ne cunoaştem strămoşii” * vizitarea Muzeului 

„Arta lemnului” 

  

noiembrie 

  

3. Spectacol 

  

  

„Ziua Bucovinei” * prezentarea unui 

program artistic 

noiembrie 

  

4. Activitate cultural-

artistică 

„Noi umblăm să colindăm!” 

  

Activitate arstică pe 

platoul din centrul 

oraşului 

Primăria 

Câmpulung Mold. 

Decembrie 
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5. Audiție muzicală “Cântec și joc la bucovineni” 

  

  

*audierea unor 

cântece și jocuri 

populare bucovinene 

*invitat Laura Erhan-

interpretă de muzică 

populară din zona 

Bucovinei 

  

Ianuarie 

  

7. Activitate artistico-

plastică 

„De-a meşterii populari” 

  

  

Modelaj 

-oale de lut 

Februarie 

  

8 Expoziție cu 

vânzare 

“Mărțișoare tradiționale” 

  

  

*confecționare de 

mărțișoare tradiționale 

  

Martie 

9. Activitate practică 

în atelierul de 

încondeierea 

ouălor 

„Oul  pascal din Bucovina” 

  

  

  

  

*vizitarea expoziției de 

ouă încondeiate „Lucia 

Condrea” 

  

  

  

Aprilie 

  

11. Activitate artistică “Moştenitorii Bucovinei” 

  

Concurs 

Festivalul Național 

Voinicelul 

mai 

  

12. Evaluare finală 

Prezentarea 

portofoliului 

“Povestea bucovinenilor’’ 

  

Activitate cu invitați ai 

comunității locale, 

educatoare, învățători, 

părinți 

iunie 
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MEDIATIZARE: 

·        Realizarea unor întâlniri cu muzeogrfi, etnografi, meșteri populari, jurnaliști; 

·        Participarea la diferite simpozioane naţionale cu comunicări legate de această temă;  

·    Publicarea în presa de specialitate la nivel judeţean sau naţional a unor articole legate de derularea 

acestui program; 

·        Amenajarea unor expoziţii în grădiniţă cu lucrări ale copiilor; 

·        Întocmirea unui album foto în format digital “Bucovina-tărâm de poveste”; 

·        Realizarea de diplome pentru preşcolarii care au  participat la acţiunile prevăzute în proiect.  

BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar, editura Didactica Publishig House, Bucureşti, 2009; 

Zona etnografică Câmpulung Moldovenesc, Dumitru Rusan /Marcel Zahaniciuc 
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METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ÎN ORA DE LIMBA FRANCEZĂ  

(PROF. BODEA ROXANA, COLEGIUL NAŢIONAL “AVRAM IANCU” 

CÂMPENI) 

Metodele activ-participative sunt cele care au în centrul procesul instructiv-educativ pe elev, 

oferindu-i posibilitatea de a descoperi singur ceea ce trebuie să înveţe şi să participe la realizarea lecţiei. 

Aceste metode stimulează potenţialul creativ al elevului, îi asigură independenţa de mişcare şi îi creează un 

aport de curaj şi încredere în a-şi folosi propriile forţe, ceea ce îşi doreşte orice profesor implicat în actul 

didactic. 

Metoda pălăriilor gânditoare este o tehnică interactivă, de stimulare a creativității participanților 

care se bazează pe interpretarea de roluri în funcție de pălăria aleasă. Sunt șase pălării gânditoare, fiecare 

având câte o culoare: alb, roșu, galben, verde, albastru și negru. Elevii vor fi împărțiți în grupe, în funcție de 

numărul de copii din clasă. Membrii grupului își aleg pălăriile și vor interpreta astfel rolul precis, așa cum 

consideră mai bine. Metoda se poate aplica în desfășurarea lecției clasice, combinând cu metode 

tradiționale sau cu alte metode moderne. 

Pălăria galbenă simbolizează optimistul, cea roşie intuitivul, cea neagră negativistul, cea albă – cel 

care gândeşte obiectiv, cea verde – creativul iar cea albastră – dirijorul. 

Pălăria galbenă oferă o perspectivă pozitivă și constructivă asupra situației, culoarea galbenă 

simbolizând lumina soarelui, strălucirea optimismul. Sub pălăria galbenă gândirea este optimistă, 

constructivă bazată pe un fundament logic. 

Pălăria roşie dă frâu liber imaginației şi sentimentelor şi oferă o perspectivă emoțională asupra 

evenimentelor. 

Pălăria neagră exprimă prudența, grija, avertismentul, judecata. Ea oferă o perspectivă 

întunecoasă, tristă, sumbră asupra situației în discuție. Sub pălăria neagră elevul privește din perspectiva 

gândirii negative, pesimiste. 

Pălăria albă oferă o privire obiectivă asupra informațiilor, este neutră și concentrată pe fapte 

obiective și imagini clare. Ea stă întotdeauna sub semnul gândirii obiective. 

Pălăria verde exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă, verdele simbolizează iarba verde, 

vegetația abundentă și fertilitatea. Sub pălăria verde elevul are idei noi, inovatoare. 

Pălăria albastră exprimă controlul procesului de gândire, albastrul fiind culoarea cerului care este 

deasupra tuturor, atotvăzător și atotcunoscător. Pălăria albastră supraveghează și dirijează bunul mers al 

activității fiind preocupat de a controla, de a organiza. 

Participanții trebuie să cunoască foarte bine semnificația fiecărei culori și să-și reprezinte fiecare 

pălărie, gândind din perspectiva ei. Nu pălăria în sine contează, ci ceea ce semnifică ea, ceea ce induce 

culoarea fiecăreia. 

Cum funcționeză această metodă: 

– Pălăria albastră definește problema; 

– Pălăria albă oferă informații și materiale disponibile în legătură cu problema discutată;  

– Pălăria verde vizează soluțiile posibile; 
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– Pălăria galbenă are în vedere posibilitățile reale de realizare a soluțiilor propuse; 

– Pălăria roșie stimulează participanții să răspundă la întrebări: Ce simți în legătură cu soluțiile propuse? 

– Pălăria albastră alege în final soluția corectă și trece mai departe. 

Indicații pentru cei care poartă pălăriile sau potențiale întrebări: 

– Pălăria albă folosește întrebări: Ce informații avem? Ce informații lipsesc? Cum putem obține 

informațiile? 

– Pălăria roșie: Punând pălăria roșie uite cum văd eu lucrurile…Sentimentul meu este că….Nu-mi place felul 

cum s-a procedat…Intuiția mea imi spune că… 

– Pălăria neagră adresează întrebări cum ar fi: Care sunt erorile? La ce riscuri ne expunem? 

– Pălăria galbenă vine și ea cu întrebări: Care sunt beneficiile? Pe ce se bazează aceste idei? Cum vom 

ajunge aproape de acestă viziune? 

– Pălăria verde pune întrebări cum ar fi: Cum putem ataca problema și altfel? Putem face asta și în alt mod? 

Se poate găsi și altă explicație? 

– Pălăria albastră vine cu întrebări: Putem să rezumăm punctele de vedere? Care sunt ideile principale pe 

baza cazului discutat? 

Metoda pălăriilor gânditoare se poate folosi în cadrul unor ore de  limba franceză. 

Eu am folosit-o la  lecţia: ”Parlez de votre ville”, clasa a XI-a , nivelul B1 

Pălăria albă: informează (Ce ştim despre oraşul nostru - informaţii preluate din surse oficiale) 

Pălăria roşie: spune ce simte (Ce îţi place cel mai mult în oraşul tău, de ce?) 

Pălăria neagră: pesimistă (De ce tinerii părăsesc oraşul? De ce nu există locuri de muncă?) 

Pălăria galbenă: optimismul (Cum ar fi o descriere idilica a oraşului? Care sunt frumuseţile pe care ni le 

poate oferi? De ce am locui aici?) 

Pălăria verde: creativă (Imaginează-ţi un dialog cu un oficial! Imaginează-ţi soluţii de dezvoltare a oraşului!) 

Pălăria albastră: clarifică (Adresează câteva întrebări colegilor, prin care să clarifici conţinutul proiectului) 

Purtătorii celor şase pălării au trebuit să intre perfect în pielea personajelor, dificultatea a fost să 

gândească din perspectiva pălăriei pe care o poartă. 

 Pălăria a fost purtată de către o echipă pentru a încuraja cooperarea . Mai întâi am prezentat cazul 

propus spre a fi discutat şi pălăriile gânditoare elevilor. Cei care purtau pălăria albă au trebuit să înceapă cu 

„adevărurile sunt următoarele…”. Enunţurile celor care purtau pălăria roşie s-au axat pe sentimente: 

„sentimentul meu este…” sau „(nu) îmi place că…”. Pălăria neagră a putut începe cu „nu e bine pentru 

că…”, pe când cea galbenă a insistat pe „beneficiile sunt următoarele…”. Cei care au purtat pălăria verde au 

trebuit să se gândească şi la alte alternative: „ce-ar fi dacă…”, iar cei cu pălăria albastră au încercat să 

rezume: „care e următorul pas…” sau „haideţi să rezumăm…”. 

Avantajele metodei pălăriilor gânditoare: 

- Stimulează creativitatea elevilor, gândirea colectivă și individuală. 
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- Dezvoltarea capacității sociale a participanților de intercomunicare și toleranța reciprocă, de 

respect pentru opinia celuilalt. 

-  Încurajează și exersează capacitatea de comunicare a gânditorilor; 

- Dezvoltarea competențelor inteligenței logice, lingvistice și interpersonale; 

- Poate fi folosită la diferite discipline; 

- Determină și activează comunicarea și capacitatea de a lua decizii; 

- Încurajează gândirea constructivă, complexă și completă. 

Dezavantajele metodei: 

- Există posibilitatea ca metoda să nu fie luată în serios și să fie percepută ca o simplă activitate 

recreativă. 

- Apare riscul identificării totale a elevilor cu una dintre pălării și refuzul ulterior de a mai purta și altă 

pălărie. 

- Pot apărea conflicte între elevi. 

 

Bibliografie: 

1. M.E.C., Învăţarea activă, ghid pentru formatori şi cadre didactice, Bucureşti, 2001. 
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 TOLERANŢA - PROIECT DE ACTIVITATE - CONSILIERE ŞCOLARĂ  
(PROFESOR CONSILIER CINĂZAN LUCIA, CJRAE ALBA) 

ARGUMENT 

Am pornit de la premisa că multe din problemele cu care se confruntă societatea în acest moment 

au la bază lipsa de caracter. Remedierea multora dintre aceste probleme se bazează pe orientarea corectă a 

cetăţenilor încă de la cele mai fragede vârste, pe construirea unor trăsături de caracter pozitive. În definitiv, 

finalitatea sistemului de învăţământ este persoana corect şi armonios integrată în societate şi capabilă de 

progres. 

Astfel, vorbim de dezvoltarea de inteligenei caracteriale care poate fi definită ca o capacitate 

generală a individului de a rezolva problemele de viaţă acţionând conştient pe baza unor valori-atitudini pe 

care le alege dintr-un evantai larg, cântărind informat şi raţional consecinţele fiecăreia pe termen scurt, 

mediu şi lung, asupra sa, asupra grupului său şi asupra celorlalţi, şi asumându-şi responsabilitatea evitării 

sau reparării daunelor care pot fi evitate sau reparate în contextul dat. 

Cadrul didactic este cel care, în sistemul de învăţământ, transmite direct şi indirect valori, atitudini, 

modele de comportament dezirabile la nivel social, este cel care are un mare rol în influenţarea structurării 

corecte a sistemelor de valori şi în orientarea pozitivă a dezvoltării caracteriale a elevilor.  

SCOP: Cultivarea unui caracter bun şi conştientizarea elevilor asupra necesităţii educaţiei pentru 

cetăţenie democratică şi a dezvoltării umanismului, alături de pragmatism. 

OBIECTIV CADRU:  Conştientizarea trăsăturilor pozitive de caracter, care se dezvoltă prin exersarea 

inteligenţei caracteriale, în vederea unei integrări sociale pozitivă şi armonioasă. 

OBIECTIVE:  Prin realizarea acestei activităţi, elevii vor fi capabili: 

-       Să manifeste interes pentru modul în care formulează opinii şi se comportă faţă de semenii lor; 

-       Să definească termeni ca toleranţă, discriminare, prejudecată; 

-       Să ia decizii în baza culegerii şi analizării conştiente a unor informaţii variate. 

BENEFICIARI: elevii clasei aVI-a C din Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Alba Iulia; 

RESURSE METODOLOGICE ŞI MATERIALE: brainstorming, dezbatere, muncă în grup; fişe de lucru, 

proiector; 

EVALUARE: continuă, formativă pe parcursul activităţii; prin produsele activităţii; 

DISEMINARE: prin proiectele coordonate de ISJ şi CJRAE Alba: Formarea şi modelarea caracterului, 

Împreună dăm valoare vieţii, Profesorul – agent al schimbării; 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

Reconectarea consilierului şcolar cu clasa, printr-o scurtă recapitulare a activităţilor anterioare 

desfăşurate împreună, pe tema emoţiilor şi transpunerii lor în comportamente. 

Transferul spre activitatea ce urmează prin evidenţierea faptului că majoritatea comportamentelor 

manifestate de o persoană trec prin filtrul gândirii. 
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Introducerea în activitate prin discutarea comportamentului ca act social şi a influenţei pe care o 

are asupra sa modul în care gândim, judecăm, luăm hotărâri. Se accentuează aspectele comportamentelor 

faţă de alte persoane, felul în care sunt influenţate de formarea unei judecăţi de valoare. 

În cadrul discuţiei se definesc noţiunile de toleranţă (îngăduinţă, indulgenţă, a suporta cu calm ceea 

ce nu îţi este plăcut, implică respect pentru altul, pentru drepturile altuia, lipsă de egoism), discriminare  

(excludere, restricţie a drepturilor, reducere a accesului altora la resurse pe criterii injuste), prejudecată 

(opinie, în general negativă, care se formează faţă de o persoană pe baza unor informaţii incomplete, 

eventual a unui sistem de valori incorect) ca aspecte esenţiale ale atitudinilor şi comportamentelor faţă de 

semenii noştri. Se analizează cum anume apare prejudecata şi discriminarea în gândirea şi acţiunea 

oamenilor. Se discută necesitatea unui model de evaluare corect, a unei independeţe şi verticalităţi în 

gândire, concretizate prin formarea unui sistem de valori corect, care în final aduce în câmpul conştiinţei 

toleranţa. 

Exersarea capacităţii de a privi flexibil şi tolerant o persoană se realizează printr-o activitate 

practică, numiă Barca salvatoare. Exercițiul este despre prejudecăți, discriminare, importanța informațiilor 

în luarea unor decizii. 

 

                 Scenariul 

    Ești pe un vapor care stă să se scufunde și în ultima barcă de salvare mai sunt doar 4 locuri. Trebuie 

să alegi din cei de mai jos doar patru persoane pe care să le salvezi: 

1. Un soldat american, tată a 2 copii, care tocmai a revenit din Afganistan, după un an de serviciu militar… 

2. Un bărbat elvețian bogat… 

3. O femeie însărcinată… 

4. Un tânăr artist care este seropozitiv… 

5. Un negru din Marea Britanie care tocmai a fost ispășit o pedeapsă de 15 de ani în închisoare pentru jaf 

armat… 

6. O tănără austriacă dintr-o organizație ecologistă gen Green Peace… 

7. Un tânăr ucrainian student în Olanda... 

8. O țigancă de 22 ani care călătorește fără viză şi ţine în braţe un copil de 1 an. 

9. Un neamţ impulsiv şi misogin… 

10. Un domn francez proprietar al unei podgorii renumite din Bretagnia… 

11. O rusoaică studentă la sociologie în Germania… 

12. Un bărbat din Bangladesh, murdar și care nu cunoaște nici o limbă străină… 

13. O chinezoiacă tăcută și foarte timidă… 

14. Un dictator african considerat tiran de comunitatea internațională… 

Elevii clasei se împart în patru echipe, care trebuie să aleagă, de comun acord, 4 persoane pe care 

vor să le salveze și 4 pe care nu le-ar salva în nici un caz. Fiecare echipă își prezintă și justifică alegerile. Se 

face un clasament al celor mai dezirabile persoane și unul al celor mai indezirabile. Se definesc 
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prejudecățile și discriminarea prin brainstorming. După discuțiile de rigoare, se proiectează pe ecan 

continuarea descirerii. 

              Continuarea descirerii: 

1. Un soldat american, tată a 2 copii, care tocmai a revenit din Afganistan, după un an de serviciu militar, 

care a masacrat cu plăcere un sat întreg de familii ale insurgenților. 

2. Un bărbat elvețian bogat care a făcut avere falimentând trei fonduri de pensii, lucru care a dus la cel 

puțin 56 de sinucideri ale unor persoane în vârstă. 

3. O femeie însărcinată, dependentă de heroină (copilul va fi și el dependent de la naștere). 

4. Un tânăr artist care este seropozitiv și care este în perioada de final a experimentării cu succes a unui 

medicament minute contra SIDA. 

5. Un negru din Marea Britanie care tocmai a ispășit o pedeapsă de 15 de ani în închisoare pentru jaf armat 

și care în prezent conduce o organizație religioasă care integrează foști deținuți. 

6. O tănără austriacă dintr-o organizație ecologistă gen Green Peace, extremistă, care aruncă în aer firmele 

puternic poluante. 

7. Un tânăr ucrainian student în Olanda care face experimente pentru a inventa un nou drog, extrem de 

dependogen, care să-l îmbogățească. 

8. O țigancă de 22 de ani care călătorește fără acte și bani și ţine în braţe un copil de 1 an. Ea fuge de tatăl 

care o abuza și care este și tatăl copilului. 

9. Un neamţ impulsiv şi misogin, care donează periodic 10.000 euro unei fundații care luptă pentru 

educarea copiilor din Africa. 

10. Un domn francez proprietar al unei podgorii renumite din Bretagnia, care sechestrează muncitori 

indieni și îi exploatează, fără plată sau alte drepturi. 

11. O rusoaică studentă la sociologie în Germania, care se întreține prin prostituție și este seropozitivă. 

12. Un bărbat din Balgladesh, murdar și care nu cunoaște nici o limbă străină și care întreține din munca lui 

o familie de 12 membri rămasă în țara natală. 

13. O chinezoiacă tăcută și foarte timidă, pretendentă la premiul Nobel pentru literatură. 

14. Un dictator african considerat tiran de comunitatea internațională, care provine dintr-o veche familie 

regală și are ca unic scop unificarea țării și încetarea conflictelor armate. 

Se analizează din nou alegerile și se dezbat noile perspective. 

         Momentul de transfer al noilor abilităţi spre viaţa personală a elevilor se realizează prin lansarea 

unei discuţii pe baza unor întrebări de genul: cât de des v-aţi schimbat părerea despre diverse persoane, 

după ce le-ați cunoscut mai bine? Vă considerați persoane tolerante? Cu câte din aceste persoane ați 

merge în același compartiment până la Moscova (2 zile și 2 nopți). Cu câte ați accepta să fiți vecini? Puteți 

da exemple de situații în care voi sau persoane din anturaj au fost discriminate? 

         Ca temă şi modalitate de evaluare şi de fixare a achiziţiilor se foloseşte îndemnul pentru elevi de a-

şi monitoriza comportamentul în următoarele zile, iar la următoarea oră de dirigenţie să vină cu exemple 

din viaţa personală: în care au fost toleranţi, au fost tentaţi să discrimineze, de ce? 
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POVEȘTILE ÎN EDUCAREA COPIILOR  

(PROF. CONSILIER, LUPȘA EUGENIA, CJRAE ALBA) 

Consiliere de grup 

Povestea:  “Șoarecele de câmp și șoarecele de oraș”, din volumul Povești   înainte de culcare, Ed. 

Kreativ, Târgu-Mureș, 2008                  

Scopul: 

- Să identifice, în situații diferitre, emoții pe care le pot trăi, în mod special FRICA;  

- Să exemplifice modalități prin care putem modifica, în sens pozitiv, felul în care ne simțim în 

diferite situații; 

- Să înțeleagă faptul că felul în care gândim influențează felul în care ne simțim; 

- Să identifice în poveste caracteristicile unei prietenii. 

Materiale: 

- Povestea: “Șoarecele de câmp și șoarecele de oraș”; 

- Planșe cu diferite case (de animale şi oameni); 

- Planșe colorate cu șoareci; 

- Coli de hârtie, creioane colorate. 

Descriere: 

- Se va începe activitatea prin conștientizarea elevilor asupra faptului că omul face parte dintr-o 

structură socială care este împărțită în diferite categorii, dar indiferent cărei categorii îi aparținem 

trebuie să ne respectăm. 

- Se va prezenta povestea “Șoarecele de câmp și șoarecele de oraș”. 

- Se vor realiza discuții pe baza poveștii lecturate și a planșelor prezentate. 

- Elevii vor desena și colora un personaj sau un fragment din poveste. Se prezintă desenele și se 

motivează de ce a ales acel personaj sau fragment. 

- Se vor trage concluzii. 

Sugestii: 

Se poate folosi ca activitate de energizare – la semnalul îndrumătorului, copiii se vor grupa după 

diverse criterii, după care, când îndrumătorul spune “împreună“, copiii din toate grupurile vin în mijloc și se 

salută cu diverse forme de salut și își dau mâna. Criteriile de grupare pot fi: după anii împliniți, după 

culoarea ochilor, după lungimea părului, după unele preferințe etc. 

Întrebări: 

- Voi aveți veri sau verișoare? 

- Unde locuiesc? 

- Ați fost în vizită? 
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- Povestea v-a plăcut? 

- Despre ce animale este vorba în poveste? 

- Unde locuiește fiecare personaj? 

- Ce condiții de locuit are fiecare? Dar tu? 

- Cum se simte fiecare șoarece, când se află în vizită? 

- Dar la el acasă? 

- Vouă unde v-ar plăcea să locuiți? 

- Vouă v-a fost frică vreodată? Când? De ce? 

Șoarecele de câmp și șoarecele de oraș - poveste-  

    Odată, un șoarece de câmp îl invită pe vărul său care trăia la oraș, să petreacă câteva zile la el.  

Șoarecele de oraș accepta încântat și porni către căsuța șoarecelui de câmp care trăia în scorbura unui 

copac bătrân. 

- Ce căsuța mică! – zise el văzând-o. N-ar încăpea în ea nici jumătate din ce am eu. 

- N-am nevoie de multe lucruri – răspunse soarecele de camp, toate cele necesare le am la îndemână. 

Și îl invită pe vărul său la o plimbare ca să-i arate de unde culegea rădăcinile, cerealele, ghindele…Îl 

prezenta apoi prietenilor săi. 

 Cu cele adunate in timpul plimbării pregati o masă îmbelșugată dar, așezându-se la masă, vărul 

său zise: 

- Ce lucruri vulgare mănânci! 

Când vei veni la oraș vei vedea ce viață distinsă ducem...  Dacă vrei, poți  rămâne să trăiești cu mine, 

am loc destul. 

 O lună mai târziu, șoarecele de câmp veni în vizită la oraș. 

Tare se mai minuna  văzând  atâta agitație. 

Îi trebui mai mult de o oră să găsească locuința vărului său, la capaătul unui lung bulevard, mărginit 

de niște copaci ce păreau foarte triști. 

- O, ce casă mare!  -  exclamă șoarecele de câmp. E toată a ta? 

-  Nici vorbă – îl lămuri șoarecele de oraș. Eu locuiesc  în cămară, cea mai bună încăpere din casă. 

Il conduse până la ea și-i arată tot ce era acolo: borcane cu faină, zahăr, dulcețuri, brânzeturi, 

prăjituri... 

- In viața mea n-am văzut atâtea bucate laolalta! – recunoscu șoarecele de câmp suspinând adânc. 

Și  așa, șoarecele de oraș  pregăti un ospaț delicios pentru vărul său, servit pe o fața de masă brodată și 

in farfurii de porțelan. Dar, pe când se pregăteau să înceapă, se auzi un zgomot puternic... 

- Ascunde-te, vine servitoarea! – strigă șoarecele de oraș. 

După ce le trecu un pic spaima, se așezară din nou la masă, dar abia terminară aperitivele că se auzi alt 

zgomot. 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

149 

- Ascunde-te, vine stăpâna casei! 

Stăpâna plecă în sfârșit și cei doi șoareci se așezară din nou la masa desfățându-se cu o minunata 

plăcintă cu smochine, dar nu peste mult timp, șoarecele de oraș striga din nou: 

- Ascunde-te, repede, vine pisica! 

Pentru a treia oara fugiră să se ascundă. Și din nou șoarecele de oraș îl invită pe vărul său să se așeze la 

masă. 

- Nu, mulțumesc – zise de data aceasta șoarecele de câmp. Am un nod în stomac și mi-a pierit pofta 

de mâncare... 

- E doar o chestiune de obișnuință! Râse vărul său. La inceput și mie mi se întâmpla la fel. Peste 

puțin, ți se va părea un joc ... 

- Te las pe tine să te joci. Cât despre mine, eu mă întorc la câmp. Acolo, deși trăiesc într-o casă mica 

și manânc lucruri simple, sunt linistit. 

Și se întoarse acasă chiar în seara aceea, fredonând: ”Mâncarea n-are gust dacă poți muri de frică. /  

Mai mult valorează liniștea și câteva boabe de orz decât să trăiești la oraș   trecând din spaimă în spaimă.” 

Pentru poveste 

A - critic, apare când șoarecele de oraș critică casa vărului său și se laudă cu ce are el. 

B - convingerile raționale și iraționale sunt opuse la cei doi veri (șoarecele de la câmpie și șoarecele de 

la oraș), fiecare considerând că la el acasă este mai bie și la celălalt este mai rău.  

C - consecințele, sunt relevante pentru șoarecele de câmpie: el se sperie, îi este frică și în final 

abandonează masa copioasă de la oraș. 

Pentru schimbarea poveștii apare - Schimbarea gândurilor 

- Fiecare casă este frumoasă; 

- Fiecare masă este gustoasă; 

- Suntem diferiți, deci avem gusturi diferite; 

- Locuim în zone diferite nu pentru că suntem foarte diferiți, ci pentru că nu putem locui toți într-un 

singur loc; 

- Este corect ca fiecare să considere că la el este mai bine = mulțumirea de sine. 

Schimbarea problemei: 

- Vizitele se fac pentru a cunoaște alte zone și alte obiceiuri, nu pentru a critica. 

- Dacă ar trebui să locuiască o perioadă mai îndelungată, fiecare în zona (casa) cealaltă, ce schimbări 

ar putea să apară? 
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PROIECT DE ACTIVITATE „SUNT AICI”    

(PROFESOR CONSILIER ȘTEFAN ILEANA MARIA, CJRAE ALBA) 

Prezentarea proiectului: 

1. Organizatori: Direcția de Asistență Socială Sebeș - Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice și 

Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș 

2. Coordonator de proiect: Director executiv Maxim Ionela Rafila și asistent social Ignat Mirela-Carmen și 

profesor consilier Ștefan Ileana Maria 

3.  Echipa de implementare a proiectului: 

- Psiholog școlar- Ileana Maria Ștefan 

- Elevii Colegiului Național “Lucian Blaga”: Blumaer Diana, Cioranu Roxana, Crăciunescu Vlad, Lazăr 

Antonia, Matei Vanesa, Vasile Valentin. 

4. Grupul țintă: o parte din Beneficiarele Centrului de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice: Aldea 

Matilde, Barna Silvia, Bucur Mărioara, Haţegan Elena, Ianoş Rusalinda, Mardale Elena, Mihuț Matilda, 

Moldovan Veronica, Onica Sanda, Oprincariu Rodica, Oprița Ioan, Popa Sanda, Rusan Maria, Scheau Maria, 

Stan Ecaterina, Stoica Elisabeta. 

5.  Locul de desfășurare : Domiciliul beneficiarului 

6.  Data desfășurării: luna aprilie-iunie 

Descrierea proiectului 

Argument: 

Singurătatea este cel mai greu de suportat la vârsta III-a. Sentimentul de neputință intervine 

treptat, iar activitățile care sunt simple pentru alții, pentru vârstnicii nostri sunt o corvoadă. 

Implicarea elevilor în aceste activități de zi cu zi este benefică nu numai pentru persoanele 

vârstnice ci și pentru ei, deoarece ii responsabilizează, îi sensibilizează și îi învață compasiunea.       

Obiectivele proiectului: 

         Reducerea izolării și a separării de comunitate a persoanelor vârstnice     

Resurse: 

         Resurse umane: Angajați și voluntari  ai instituțiilor partenere 

         Resurse materiale: ecusoane   

         Resurse financiare: - 

Activitățile proiectului: 

- activitatea se va desfășura după masa între orele 16,00-20,00 iar weekend-uri 12,00-16,00; 

- solicitarea elevului pentru cumpărături se va face telefonic, către părinte / elev, conform grilei 

anexata la proiect; 

- elevul ii oferă vârstnicului: - companie; 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

152 

- ajutor în efectuarea de cumpărături (alimentare și nealimentare) în regim de urgență; 

- orice problemă apărută în derularea proiectului este înregistrată, analizată și rezolvată de către  

asistentul social Ignat Mirela – Carmen în colaborare cu prof. cons. Ștefan Ileana Maria. 

- persoana de contact este Ignat Mirela - Carmen tel. 0745238577 

Evaluarea proiectului: chestionar de evaluarea a satisfacției beneficiarului 

Mediatizarea: presă și  rețele de socializare 

FIȘĂ DE ATRIBUȚII VOLUNTARI: 

Activitatea se va desfășura după-amiază,  între orele 16,00-20,00,  iar weekend-uri 12,00-16,00; 

În acest interval orar elevii se angajează să: 

- răspundă la telefon; 

- asculte cerințele vârstnicului, să  epete solicitarea astfel încât să vadă dacă a înțeles bine solicitarea; 

- cumpere bunurile solicitate de vârstnic; 

- stabilească exact ora și modul de predare a cumpărăturilor; 

- converseze câteva minute cu beneficiarul, dacă acesta solicită. 

Orice problemă apărută în derularea proiectului este înregistrată, analizată și rezolvată de către  

asistentul social Ignat Mirela –Carmen în colaborare cu prof. cons. Ștefan Ileana Maria. 
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ȘCOALA ȘI STRESUL 

(PROF. CONS. CÎMPEAN CRISTINA-MIHAELA, C.J.R.A.E. ALBA) 

         Stresul face parte din viața noastră. Nu numai situațiile percepute ca fiind dificile sunt generatoare 

de stres, ci orice situație nouă care necesită o reacție adaptativă. Micile satisfacții și micile necazuri ale vieții 

cotidiene pot fi producătoare de stres. De aceea se spune că viața fără stres înseamnă moarte.  Însă și un 

stres foarte mare și pentru o perioadă îndelungată  ne poate îmbolnăvi sau deteriora relațiile interumane 

Scale folosite în cercetare: 

         Autoeficacitatea. Potrivit definiției lui Bandura, autoeficacitatea se referă la ,,convingerea unei 

persoane în capacitățile sale de a-și mobiliza resursele cognitive și motivaționale necesare pentru 

îndeplinirea cu succes a sarcinilor date”. (Băban 1988). 

         Stima de sine. După A. Băban (1998, p.102), stima de sine este o atitudine care descrie gradul în 

care persoana are tendința de a se autoevalua pozitiv și de a respinge atributele negative, având atât 

componenţe pozitive cât și negative. 

         Kaplan (1996) consideră că dispoziția de a se autoevalua este învățată în procesul socializării când 

persoana devine conștientă de valoarea proprie prin raportările la ceilalți. Caracteristicie cognițiilor și 

sentimentelor despre sine sunt un rezultat al experiențelor anterioare în care succesul sau eșecul 

îndeplinirii scopurilor și sarcinilor propuse au un rol determinant. Persoanele cu tendințe de autoevaluare 

negativă, datorită anticipării eșecului, tind să experiențieze afecte negative de genul depresiei, anxietății, 

mâniei. 

         Stima de sine crescută se sociază cu expectanțe pentru succes, cu optimism privind performanțele 

viitoare, cu lupta pentru atingerea scopului și persistența în depășirea obstacolelor. 

         Scheier și Cavier (1992) definesc dispoziția spre optimism ca tendința generală, relative stabilă, de a 

avea o concepție pozitivă asupra viitorului și expectanțelor vieții. Optimismul mai este definit ca o structură 

cognitiv-motivațională caracterizată prin reprezentări mentale și expectanțe pozitive privind atingerea 

scopurilor propuse. Persoanele care privesc viața cu optimism – evaluează pozitiv mediul social și fizic, 

investesc mai mult efort pentru a preveni problemele sau pentru a le transforma, savurează mai mult viața, 

se ajustează mai eficient la stres și boală. (Carver și colab., 1989). 

         Pesimistul este caracterizat prin expectații negative prin efectul acțiunilor întreprinse. Pesimiștii 

reacționează la situații problematice și dezamăgiri prin renunțare, evitare și negare. (Glaiser și Kiecolt-

Glaser, 1994). 

         Prezența optimismului la studenți la început de semestru a corelat semnificativ cu un număr redus 

de simptome somatic la sfârșitul semestrului și a sesiunii de examene. (Băban, 1998, 105). 

         Există și autori care încearcă să dovedească că nu atât prezența optimismului are efect benefic 

asupra sănătății, cât absența pesimismului, cu efectul său imunodepresiv. (Endler, 1988). 

Metodologia cercetării: 

         Scopul principal îl constituie realizarea unor activități care să îi ajute pe elevi să fie într-o dispoziție 

bună și eficienți în realizarea sarcinilor școlare, dar și în viața de zi cu zi. 

         Instrumentele cercetării. Pentru a măsura autoeficacitatea percepută, stima de sine și optimismul 

au fost utilizate scale și chestionare de autoevaluare. (după Băban, 1998): 
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-          Scala Generalized Self-Efficacy Scale, elaborată de Schwarzer și Jerusalem; 

-          Chestionarul Self-Esteem Scale elaborat de Rosenberg; 

-          Scala de autoevaluare Life Orientation Test de Scheier și Carver. 

Chestionarele au fost aplicate elevilor în semestrului I al anului școlar 2017-2018. 

         Subiecții. Lotul a fost alcătuit din 51 de elevi de la Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir. La cercetare au 

participat 27 (52,94%) de fete și 24 (47,05%) băieți; 20 de elevi din clasa a VI- a, 9 elevi din clasa a VII-a și 22 

de elevi din clasa a VIII- a.  Vârsta elevilor între 12-14 ani. 

         Din documentele școlare (cataloage) au fost extrase mediile generale ale elevilor. Ei au fost 

împărțiți în trei grupe: 

- Elevii buni sunt cei care au obținut medii generale între 8.50 și 10.00; 

- Elevi de nivel mediu sunt cei care au obținut medii generale între 7.00 și 8,50; 

- Elevi slabi, cei care au avut medii generale sub nota 7.00 sau au avut corigențe. 

         Tabelul 1. Rezultatele școlare ale elevilor din lotul studiat. 

Clasa Elevi buni Nivel mediu Slabi Total 

a VI- a 14 4 2 20 

a VII- a 4 3 2 9 

a VIII- a 19 2 1 22 

Total 37 9 5 51 

  

Rezultatele cercetării. 

         Rezultatele obținute de elevi la scalele și chestionarele aplicate sunt prezentate în tabelul 2. 

         Tabelul 2. Rezultatele obţinute de elevi la scalele aplicate (N = 51) 

  

Scala 

  

Medie 

Abatere 

standard 

Valoare 

minimă 

Valoare 

maximă 

Autoeficacitate 28,35 4,78 16 39 

Stima de sine 26,09 4,90 15 35 

Optimism 27,98 5,24 16 37 
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Modalități de diminuare a stresului: 

         NEW START (start nou sau nou început) reprezintă acronimul inițialelor în engleză a opt cuvinte 

cheie care exprimă cele opt principii de bază ale viețuirii sănătoase și ale terapiei naturiste. Cele opt cuvinte 

sunt: Nutrition (nutriție); Exercițiu (exercițiu fizic); Water (apă); Sun (soare); Temperance (cumpătare); Aer; 

Rest (odihnă); Trust in god (încredere în Dumnezeu). Acronimul a fost realizat la institutul de sănătate 

Welmar din California). 

Cele opt remedii naturale de bază ale stresului. Ele sunt la îndemâna tuturor și nu necesită 

cheltuieli sau condiții neobișnuite. 

Valoarea gândirii pozitive. 

         Scriitorul Norman Cousin și medicul său au făcut uimitoarea descoperire că râsul nu numai că scade 

durerea ci și produce schimbări în compoziția chimică a sângelui. 

         Împăratul și filosoful Marcus Aurelius confirma această nemaipomenită relație între minte și corp 

când scria: ,,Viața noastră este doar rezultatul gândurilor noastre”. 

         Cercetătorii au descoperit că un spirit mulțumitor și bine dispus era singurul și cel mai important 

factor în condiționarea longevității. Buna dispoziție degajă substanțe chimice binefăcătoare numite 

endorfine. 

         Aceste endorfine contribuie la starea de sănătate prin întărirea sistemului imunitar al organismului. 

Cultivați voia bună și gânduri fericite! Ocrotiți-le ca pe o comoară. Ele vă vor susține atunci când loviturile 

vieții vor apare. 

      Hans Selye, afirma: ,,În mulțimea emoțiilor, se pare că este una care, mai mult decât toate celelalte, 

răspunde de prezența sau absența stresului în relațiile umane. Aceasta nu e alta decât spiritul mulțumitor 

cu corespondentul ei negativ”, dorința de răzbunare. 

         Exercițiu de grup: Completați fraza de mai jos: 

         Săptămâna aceasta am motive să fiu mulțumitor pentru _________________________. 

Citiți acum răspunsul dvs. persoanei de alături, explicând de ce faptul acela vă aduce bucurie. 

Exerciții de respirație cu autosugestie pentru autoreglarea stărilor psihice. 

         a. Respirația de încărcare energetică a organismului. 

         Culcat sau șezând, cu coloana vertebrală, dreaptă, se respiră ritmic (4 inspirație; 4 timpi expirație 

sau mai mult), utilizându-se respirația abdominală. În timpul inspirației vă imaginați că introduceți în 

organism o cantitate de energie. Apoi, expirând, vă imaginați că o dată cu aerul expirat dați afară din 

organism toate toxinele. 

         b. Exercițiu pentru calmarea durerii. 

         Culcat într-o poziție relaxată sau șezând cu spatele drept, se respiră ritmic, imaginându-vă că odată 

cu aerul pătrunde în organism energie. Vă imaginați, în continuare, că o dată cu expirația se trimite un 

curent de aer în zona dureroasă pentru a restabili circulația sângelui în regiunea respectivă. Se inspiră, din 

nou imaginându-vă că starea organismului se ameliorează, iar la o nouă expirație vă imaginați că senzația 
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de durere dispare. Deci, la o expirație vă imaginați că  vitalizați regiunea dureroasă, iar la altă expirație că 

eliminați durerea. 

         Pentru a spori efectele autosugestiei se poate așeza palma în regiunea dureroasă imaginându-vă că 

aerul se scurge de-a lungul brațului până la zona care creează probleme. 

         c. Exercițiu pentru reglarea circulației periferice. 

         Acest exercițiu este indicat pentru persoanele cu circulație periferică deficitară (mâini și picioare 

reci sau cu cefalee datorată unor fenomene de vasoconstricție). 

         Culcat pe spate sau șezând cu coloana vertebrală dreaptă se respiră ritmic, imaginându-vă 

vasodilatația în diverse zone ale corpului. 

         d. Exercițiu pentru reducerea rapidă a încordării emoționale (Holdevici, Vasilescu, 1988). 

         Atunci când vă simțiți frustrați, jigniți, umiliți, gata să izbucniți în plâns sau să aruncați celor din jur 

cuvinte grele. Inspirați profund ca pentru o respirație completă și rețineți respirația timp de 10-15 secunde. 

În timpul pauzei respiratorii strângeți pumnii, încordați mușchii brațelor, spatelui, abdomenului, bazinului, 

picioarelor. Expirați vioi și relaxați toți mușchii corpului. Faceți câteva mișcări de scuturare a brațelor și 

picioarelor ca și cum v-ați elibera de tot ce este rău și inutil în organism. Exercițiul se repetă de mai multe 

ori. 

         e. Exercițiu de respirație pentru creșterea capacității de concentrare a atenției (Jenckson, 1977). 

         Stând, cu corpul relaxat, inspirați lent pe nas. Imaginați-vă aerul care pătrunde prin căile respiratorii 

pînă în plămâni și de acolo în zona abdominală. Expirați lent numărând unu și imaginați-vă că cifra 1 se 

așează o dată cu expirația la nivelul abdomenului. Inspirați din nou lent concentrându-vă asupra cifrei 1. În 

timpul următoarei expirații plasați cifra 2 lângă cifra 1, în abdomen. Respirați din nou, concentrându-vă 

atenția asupra cifrelor 1 și 2 din abdomen. Repetați exercițiul până când se ajunge la cifra 10. 

         Atenție! Trebuie procedat treptat și progresiv, exercițiul riscând altfel să devină obositor. 

         f. Utilizarea respirației pentru optimizarea activității de învățare. 

         În situația în care dorim să memorăm rapid și eficient un material este bine, să procedăm astfel: 

citim cu atenție textul, apoi ne relaxăm, facem câteva exerciții de respirație ritmică și apoi căutăm să 

memorăm materialul dat. 

         Deoarece exercițiile respiratorii conduc, datorită funcției lor relaxante, la obținerea unei stări 

modificate de conștiință, cât și datorită faptului că ele produc o mai bună irigare cerebrală și deci o 

funcționare mai eficientă a proceselor nervoase corticale, le putem utiliza și pentru a readuce mai ușor la 

nivelul conștiinței o informație uitată care refuză să apară atunci când avem nevoie de ea. Ne relaxăm, 

facem câteva respirații ritmice și încercăm cu calm, să regăsim în memorie înformația uitată. 

Influența exercițiilor respiratorii asupra funcției mnezice nu este directă, ea exercitându-se, pe de-o 

parte, prin asigurarea unei mai bune concentrări a atenției care ne ajută să fixăm mai bine materialul de 

învățat, iar pe de altă parte, prin asigurarea unei mai bune funcționări a proceselor nervoase corticale. 

(Holdevici, Irina (2011), Psihologia succesului autosugestie și relaxare, Editura Universitară, București, p. 

225-230). 

         Vă controlează cineva emoţiile? 
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         Sidney J. Harris, in Reader's Digest, din iulie 1960, povestește următoarea întâmplare. ‹‹Aseară, 

eram în drum cu un prieten..., către chioşcul cu ziare, şi după ce a cumpărat un jurnal, a mulţumit 

vînzătorului politicos. Vînzătorul, un tinerel, nici măcar n-a catadicsit să-l bage în seamă. "Ce tip necioplit! 

Nu ţi se pare?" - am comentat eu. "Ei, aşa-i în fiecare seară" - a îngăimat prietenul meu. "Şi-atunci, ce mai 

continui să fii aşa de amabil cu el?" - l-am întrebat. "De ce nu?" - mi-a replicat el. "De ce i-aş permite lui să 

decidă felul în care să acţionez eu?" 

Mai tîrziu, cînd am mai cugetat la toate acestea, am descoperit că cuvîntul cheie este "a acţiona". 

Prietenul meu "acţiona" către oameni. Cei mai mulţi dintre noi "reacţionăm" fată de oameni. Prietenul meu 

are un simţ al echilibrului interior care ne lipseşte celor mai mulţi dintre noi. El ştie cine este, ştie pe cine 

reprezintă şi mai ştie cum trebuie să se poarte. El refuză să întoarcă impoliteţe pentru impoliteţe, căci 

atunci n-ar mai avea el controlul asupra comportării sale... (Revista antistres, nr. 3, p.49 ) 

Bibliografie: 

1. Băban, Adriana, (1998), Stres și personalitate, Ed. Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca. 

2. Holdevici, Irina (2011), Psihologia succesului autosugestie și relaxare, Editura Universitară, București, p. 

225-230. 

3.      **** Revista Seminarii antistres, nr. 1-5, 1997. 
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EDUCAREA BUNELOR MANIERE, 

(PROF. CONS. CÎMPEAN CRISTINA-MIHAELA, C.J.R.A.E. ALBA) 

       Bunele maniere reprezintă cea mai elementară cale prin care copiii primesc aprobare și sunt 

acceptați de ceilalți, prin care le arătăm copiilor noștri că ne pasă. 

         Jocurile pot avea multe forme. Copiilor mici le place mai cu seamă jocurile cu muzică și cântece. 

Când învață un cântec nou, mai ales atunci când cântecul se bazează pe o melodie cunoscută, îl vor cânta 

iar și iar – aceasta fiind exact calea prin care doriți să învețe un nou comportament. Puteți să jucați acest joc 

de mai multe ori pe săptămână. Acest joc depășește cu mult orice lecție de bune maniere.   

Astfel arătăm că ne pasă: 

Obiectiv. Să le reamintească copiilor mai mici importanța bunelor maniere este și să-i încurajeze să 

găsească noi modalități de a arăta că sunt atenți cu ceilalți. 

         Vârsta. 3-7 ani.   Număr de jucători. 2-12.  Pregătiri: Melodia. 

         Reguli: 

1. Așezați jucătorii în cerc. 

2. Spuneți-le că îi veți învăța un cântec de ,,bune maniere”, asemănător cu o melodie pe care o 

cunosc. Cântecul este cântat după melodia din ,,This is the Way Wash Our Clothes” (Astfel ne 

spălăm lucrurile). 

3. Mai departe veți spune: ,,Acest cântec se numește <<Astfel arătăm că ne pasă>>. Vom încheia 

fiecare vers cu ceva prin care să arătăm că avem bune  maniere”. 

4. Primul vers îl cântați voi: Astfel ținem ușa, ținem ușa / Astfel ținem ușa / Dimineața devreme. 

(Notați că momentul zilei se poate schimba la fiecare vers, în funcție de manierele despre care se 

cântă.) 

5. Continuați să interpretați cântecul folosind fraze ca: ,,mâncăm cu furculița”, ,,folosim șervețelul”, 

,,punem mâna la nas când strănutăm”, ,,spunem iartă-mă”, ,,tragem apa la baie”, și așa mai 

departe. 

6. Folosiți mișcări pentru a mima fiecare frază. 

7. Acordați câte un punct fiecărui jucător, de fiecare dată când adaugă singur un nou vers. 

8. Atunci când un jucător adaugă o altă manieră, care nu a mai fost folosită în cântec, primește două 

puncte. 

9. Adăugați la sfârșitul ,,jocului”, după ce ați adunat toate punctele obținute: ,,Vă mulțumesc că ați 

jucat alături de mine. Asta dovedește că aveți bune maniere!” 

Țineți minte că toate noile comportamente au nevoie de întărire sub formă de laudă și indicii 

nonverbale. Aveți grijă să-l răsplătiți permanent pe copil pentru bunele maniere folosite. (Shapiro. E. 

Lawrence, Limbajul secret al copiilor,.,p. 181-182). Am aplicat acest joc la clasele a I-a, unde am avut ore de 

Dezvoltare personală. La o clasă, unde copiii erau mai agitați și trebuia să duc mereu câte o păpușă, 

concursul a prins foarte bine deoarece puteau să se manifeste în voie. Doamna învățătoare a trecut pe 
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acolo, i-am povestit bucuroasă ce facem acolo, a fost încântată și avea niște ciocolățele pe care a vrut să le 

ofere, fiind ultima oră, iar copiii au fost recompensați. 

Jocul l-am aplicat și la consilierea de grup pentru că era un copil care nu saluta, săptămâna următoare 

doamna educatoare mi-a spus că a început să salute. 

Scaunul lui DA și scaunul lui NU. 

Invitați un grup de copii cu care ați desfășurat în preabil o activitate comună, să ia loc pe scaune, în 

cerc. Două scaune aflate față în față se vor numi ,,scaunul lui DA” și, respectiv, ,,scaunul lui NU”. Pe rând 

toți cei prezenți vor trece pe cele două scaune prin înaintări succesive ,,scaun cu scaun” în sensul acelor de 

ceasornic. Pe măsură ce ajung pe ,,scaunul lui DA”, copiii vor numi o calitate pe care a avut-o activitatea 

respectivă; pe ,,scaunul lui NU” vor numi un neajuns. Fiecare se va strădui să nu repete spusele celor de 

dinaintea sa. 

Interpretare: Jocul pune în evidență capacitatea copiilor de a evalua faptele, de a-și formula în cuvinte 

părerile iar dacă acestea coincid cu ale semenilor – se stimulează efortul de a găsi variante noi de 

exprimare. 

Din analiza calităților și neajunsurilor enumerate, precum și din analiza gradului de sinceritate cu care 

au fost dispuși să răspundă copiii – trageți toate concluziile de care aveți nevoie. (Popescu, Grosu, Eugenia, 

Respectaț-i pe copii, Ed. Recif, ) 

Proiect didactic 

Propunătoare: 

Clasa: pregătitoare:  

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina : Dezvoltare personal      

Unitatea de învăţare: Dezvoltare emoțională și socială 

Subiectul:  ”Jocul mulțumirii”            

Tipul activităţii: formare de abilităţi şi atitudini 

Competențe generale: 

- Manifestarea atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalți; 

- Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiune cu alți copii; 

- Exersarea abilităţilor de comunicare și cooperare . 

Competențe specifice: 

- Conștientizarea conceptului de mulțumire, în contexte variate; 

- Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal; 

- Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață. 

Competențe derivate: 

- prezentarea / exemplificarea unor situații care necesită atitudini pozitive, pline de mulțumire; 

- identificarea comportamentelor bazate pe recunoștință; 
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-          cooperarea în vederea găsirii de lucruri ce aduc mulțumire; 

-          antrenarea conduitelor prosociale și de socializare; 

Strategii de învăţare: 

Metode şi procedee: conversația, explicația,  observarea dirijată,  dezbaterea,  jocul didactic, 

problematizarea; 

Mijloace şi materiale didactice: postere, markere, fişe de lucru, imagini, jetoane; 

Resurse: temporale: 45 min;  umane: nr de elevi. 

Moduri de organizare: frontal, pe grupe; 

Evaluare: observaţia, evaluarea reciprocă, autoevaluarea, aprecierea verbală. 

 

Bibliografie:   

Adriana Băban (2003) -  ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca; 

Harriet Lummis Smith- ,,Secretul mulțumirii”, Editura Stephanus. 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI:  

Exerciţiu de prezentare și spargere a gheţii: completarea frazei „Eu sunt (..numele..) și am adus cu 

mine (....);” Ex.: Eu sunt Cristina  și am adus cu mine Comoara cunoştinţelor. 

Captarea atenției: Elevii vor fi anunțați că, alături de ei, se mai află cineva. Este o fetiță pe nume 

Pollyanna și a adus „Jocul mulțumirii”.  

         Pollyana era o fetiță care a rămas orfană de mica - adică mămica ei a plecat în ceruri. Tatăl ei a 

învățat-o să joace "jocul mulțumirii", în momentul în care Pollyanna a primit cadou niște cârje. Ştiți ce își 

dorea ea? O păpușă, acesta era visul ei, deoarece ea nu avea nicio jucărie. Credeți că s-a bucurat când a 

văzut cârjele? Ce credeți că a făcut? Cum a reacționat? 

Răspunsul tatălui a fost surprinzător: "Bucură-te că nu ai nevoie de ele". Din ziua aceea fetița a 

devenit expertă în "jocul mulțumirii", deoarece chiar ea l-a inventat. Ar dori să vă învețe și pe voi, dar mai 

întâi va trebui să-i arătați că sunteți capabili și că știți anumite lucruri. 

         Să găseşti ceva care să îţi producă bucurie într-o împrejurare frumoasă, e ușor. Însă mai greu este 

să te bucuri când lucrurile nu sunt prea plăcute: când copiii nu se joacă cu tine, când suferi de o boală sau 

când părinții tăi nu sunt lângă tine. Pollyanna a reușit să depășească multe necazuri cu ajutorul acestui joc, 

așa că e bine să ne amintim cât mai des jocul și să îi învățăm și pe cei dragi. 

REALIZAREA SENSULUI: Elevii sunt încurajați să răspundă la întrebările: 

Ce înțelegem prin mulțumire? Când mulțumim? Cui putem mulțumi? Cum ne manifestăm 

mulțumirea? (exprimă prin mimică și gestică ideea de mulțumire) 

         Li se comunică faptul că în fiecare zi ni se pot întâmpla lucruri nu tocmai plăcute, dar noi alegem să 

fim mulțumiți sau nemulțumitori.  
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         Formula magică a jocului mulțumirii este CHIAR DACĂ și poate fi folosită în situații diferite 

(modalități de interpretări pozitive a unor situații negative): 

„Chiar dacă am avut o zi grea la serviciu, sunt mulțumită pentru că am un loc de muncă”. 

         Elevii sunt încurajați să utilizeze și ei formula magică, în diferite situații. Toți vor găsi exemple 

originale pentru a putea ajunge la nivelul următor al labirintului și vor exemplifica situații potrivite, din 

experiența lor personală. Cei care nu vor putea să prezinte în plen vor fi ajutați. Elevii se autoevaluează și 

demonstrează că înțeleg existența unei părți pozitive în orice situație negativă. 

II. JOCUL  continuă cu a doua etapă - Vrăjitoarea cea rea. 

         O vrăjitoare nemiloasă a văzut că toți oamenii sunt mulțumiți și nu i-a plăcut deloc. A observat și 

faptul că voi aproape că ați învățat JOCUL MULȚUMIRII, așa că a furat tot și i-a lăsat pe oameni fără nimic. 

Închideți ochii și veți vedea ce a rămas în urma vrăjitoarei! Nimic! Întuneric! Vă dați seama că a furat și 

lumina...Deschideți ochii și amintiți-vă prima noastră regulă. Trebuie să fim veseli ca să găsim soluții. În felul 

acesta veți avea și voi puteri mai mari chiar decât ale vrăjitoarei. Să vedem de ce anume ar fi nevoie pentru 

a fi mulțumiți. Copiii pot salva lumea, aducând înapoi, cu puterea gândului, toate lucrurile pentru care 

suntem recunoscători. 

         Elevii sunt solicitați să lucreze pe grupe și să găsească cele mai importante lucruri, fără de care nu 

ne putem imagina viața. În această etapă  este apreciată cooperarea și conduita în cadrul grupului. 

III. Ultima parte a JOCULUI  MULȚUMIRII - Copacul mulțumirii - presupune negocierea în grup și 

alegerea a 3 elemente esențiale, cu ajutorul cărora vor putea completa inimile copacului. Fiecare grupă va 

propune, pe rând, câte un element. Elevii sunt încurajați să își schimbe opțiunile atunci când acestea au fost 

deja prezentate de alte grupe și să utilizeze categorii generale, care să cuprindă mai multe elemente. 

           Fiecare elev, pe rând, va spune pentru ce mulțumește - se cere doar un cuvânt. 
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COPACUL MULȚUMIRII 

  

 

Bibliografie: 

1.    Shapiro, E., L, (2011) Limbajul secret al copiilor – Cum să-ți înțelegi mai bine copilul, Ed. Trei, 

București. 

2.     Popescu, Grosu, Eugenia, Respectaț-i pe copii, Ed. Recif; 

3.    Adriana Băban (2003) -  ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca. 
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STIMULAREA ABILITĂŢILOR COMUNICATIVE PRIN JOC 

(PROFESOR LOGOPED IONICA ELENA DELIA, CJRAE ALBA)  

              MacKay şi Dunn (1989) pornind de la o clasificare a dezvoltării sunetelor vocale a  lui Nakazima, 

(1975), completată cu direcţiile de intervenţie, împart copiii cu producţii verbale de asociaţii, dar până la 2 

cuvinte, în 5 categorii. Acesta este intervalul, care în mod normal se atinge, în jur de 2 ani şi jumătate.  

Rosetti (1990) dă valorile lungimii medii a enunţurilor în cuvinte, de – 1,25 - 1,50 pentru 2 ani 

pentru 2 1/2 ani, şi 2,5 – 3,0 pentru 3 ani. Deşi se referă la limbajul oral, motivaţia şi argumentaţia 

clasificării se pot aplica şi comunicării nonverbale. Dacă prima categorie cuprinde deficienţi, în stare 

vegetativă, neresponsivi, celelalte diviziuni includ logopaţi care nu ştiu sau au abilităţi foarte reduse, de a-şi 

încapsula mesajul într-un înveliş verbal. 

         Primele activităţi urmăresc cooperarea şi includ – jocurile muzicale (clopoţel, tobă, xilofon), 

construcţiile cu cuburile, incastrele, îmbinarea unor cutii de mărimi diferite unele în altele, înşiratul de 

mărgele cu cavităţi mai largi, modelajul cu plastilină, introducerea unor beţişoare într-o placă cu orificii, 

mâzgălitul cu creionul, jocul cu nisip.  

         Pe lângă stabilizarea copilului la masă, focalizarea privirii pe obiecte şi pe terapeut, (răspunsul la 

atenţia împărtăşită), de la care primeşte comanda verbală, aceste activităţi dezvoltă deprinderile motorii şi 

de manualitate, precum şi coordonarea oculo – motorie (Cooper şi colab., 1979). Totodată, activitatea 

ludică are în vedere faptul că terapia tulburărilor de percepţie poate aduce o îmbunătăţire, o reorganizare 

mai bună în structura mentală de cunoaştere, a componentei semantice, cu consecinţe directe în 

producerea expresiei verbale (Piaget, 1966). 

Actele comunicative sunt stimulate prin “tentaţiile de comunicare”, când jocurile iniţiate de adult 

sunt întrerupte brusc şi apoi reluate, în urma strategiilor de interacţie ale subiectului. Între aceste activităţi 

amintim – dezactivarea unor jucării mecanice, care au fost repornite când subiectul a semnalat nevoia de 

intervenţie a adultului prin contact vizual şi gest; umflarea unor baloane de plastic şi urmărirea împrăştierii 

de baloane de săpun; solicitarea de ajutor pentru a deschide un borcan, în care s-a introdus un dulce. 

         Întreruperea unei activităţii plăcute, cum este gâdilatul,  descoperirea – surpriză a feţei în “cucu – 

bau”, umplerea imitativă a unor recipiente cu cuburi şi a unor pungi cu jucării au fost alte tentaţii de 

comunicare. S-a evitat întrebarea - “ce vrei ?” - şi s-a recurs la  comportamentul mai natural al privirii în 

aşteptare, îndreptată spre copil, susţinută de întrebarea – “ai nevoie de ajutor ?”.  

Pe lângă stimularea funcţiei comunicative a interacţiei, jocurile au stimulat şi atenţia împărtăşită, 

prin componentele ei de iniţiere şi cerere. 

         Între activităţile preverbale un rol important îl deţine jocul simbolic. “Multe persoane cu tulburări 

de limbaj sunt, funcţional mute şi oarbe, în ceea ce priveşte obţinerea informaţiilor prin sistemele obişnuite 

de simboluri” (Spellman şi colab., 1978, pg. 391). 

Limbajul este un sistem de codeme, de simboluri verbale. Un prim pas pentru reducerea asimboliei 

îl constituie introducerea jocului cu casa păpuşii. Terapeutul verbalizează discret acţiunile desfăşurate de 

către el şi copil, fără o imixtiune prea insistentă, care ar anula farmecul şi spontaneitatea activităţii. 

Comunicarea, indiferent dacă este verbală sau nonverbală, presupune o diadă între emiţător şi 

receptor. Această relaţie reclamă din partea logopatului, un moment de ascultare cu răbdare, până îi vine 

rândul la dialog. Cum majoritatea logopaţilor sunt instabili, învăţarea aşteptării rândului (“turn talking”) se 
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instituie ca un comportament – ţintă de învăţat. Aceste abilităţi trebuie încurajate de timpuriu, nu numai 

pentru înţelegerea regulilor dialogului, dar şi pentru promovarea unor standarde bune de comportament. 

Tehnicile de stimulare se ghidează după următoarele direcţii: 

 de obicei activităţile încep după ce copilul a explorat jucăriile, s-a liniştit, s-a întors cu faţa către 

terapeut, care l-a atenţionat cu prenumele, şi a făcut contact vizual; 

 activitatea trebuie să aibă un sens pentru logopat, să fie interesantă şi motivantă pentru acesta;  

 pentru uşurarea accesului la informaţie, instrucţiunile nu se dau de către terapeut simultan, ci 

înainte de demonstraţie; 

 recompensele tind să fie intrinseci, date de bucuria jocului sau a descoperirii; 

 când recompensele intrinseci nu sunt suficiente, altele extrinseci (dulciuri, aprecieri) sunt imediat 

oferite; 

 în felul acesta, se urmăreşte prelungirea perioadei de focalizare a atenţiei şi a capacitării copilului în 

sarcină; 

 ajutorul este minim şi constă din modelarea răspunsului, prin emiterea primei silabe sau indicaţii 

gestuale după care se retrage progresiv; 

 instrucţiunile verbale se coboară la nivelul de înţelegere al logopatului; 

 chiar dacă aceasta se desfăşoară fluent, activitatea se întrerupe, înainte ca logopatul să se fi 

plictisit. 

De aceea, se cere un echilibru constant între menţinerea permanentă a interesului copilului şi 

solicitarea la eforturi prin introducerea de noi obiective educaţionale. 

Gradul înalt de distractibilitate şi chiar de hiperactivitate al acestor logopaţi fac atingerea acestui obiectiv 

destul de dificilă. Aici se probează tactul şi  talentul terapeutului.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL  

(PROF. ÎNV. PRIMAR  METEȘ ADELA LETIȚIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ  

„MIHAI EMINESCU” IGHIU/ȘARD) 

ARGUMENT 

Curriculum-ul prezintă, prin finalităţile, conţinuturile, timpul de instruire, strategiile educaţionale 

promovate, o abordare globală a educaţiei timpurii, asigurând satisfacerea nevoilor, suficient de variate, 

prezente şi a celor de perspectivă, ale copiilor şcolari. Datorită caracterului său flexibil, facil de adaptat la 

necesităţile momentului, curriculum-ul poate sprijini în mod real adaptarea copilului la societatea dinamică, 

în care se naşte şi trăieşte, înarmându-l, progresiv, cu cunoştinţe, atitudini şi deprinderi necesare în viaţă. 

Acest proiect reprezintă un prim pas în punerea bazelor unei educaţii financiare atât de necesare 

omului contemporan. Fiecare activitate este o provocare la cunoaştere şi acţiune, o propunere de călătorie 

fascinantă în lumea banilor. 

Copiii vor identifica şi exersa diferite tipuri de comportamente în situaţii de învăţare autentică. Ei 

vor învăţa reguli de politeţe pe care trebuie să le aplice la cumpărături, vor fi familiarizaţi cu produse jucării, 

cu bancnotele şi monedele din ţara noastră, vor învăţa să economisească, dar şi să muncească pentru a 

obţine ceea ce-şi doresc. 

Jocul este principala modalitate de realizare a acestor abilităţi, îmbinând armonios elementele 

instructiv-educative cu cele distractive. 

OBIECTIVE CADRU : 

         1. Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a realităţii înconjurătoare în vederea formării conştiinţei  

financiare  a copiilor, a capacităţii de transfer, de valorificare, de aplicare a cunoştinţelor asimilate; 

          2. Educarea capacităţii de observare, de efectuare a unor experienţe cu privire la influenţa factorilor 

mediului asupra organismelor vii; 

          3. Formarea unei atitudini corecte despre muncă, beneficiile acesteia şi despre bani şi la adoptarea 

unui stil de viaţă sănătos, în relaţie cu aceştia; 

          4. Cunoaşterea unor reguli și a unor conduite pentru efectuarea cheltuielilor şi îndeplinirii unor 

obiective financiare pe termen scurt, mediu și lung, pentru reducerea cheltuielilor; 

           5. Formarea şi exersarea unor conduite prosociale (întrajutorare, donare, împrumut, etc.), 

responsabile (cheltuim ce am câştigat prin ceea ce am făcut sau ce am economisit) şi civilizate (utilizarea 

formulelor de politeţe specifice şi a convenţiilor sociale în relaţie cu copiii, cu adulţii, cu instituţiile); 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ : 

- să înţeleagă ideea de limită în cheltuirea banilor (diferenţa dintre dorinţă şi  posibilitate), ideea de 

amânare (nu tot ce este posibil este realizabil imediat, sunt dorințe a căror realizare necesită 

suportarea unor amânări) sau cea de valoare (legată de efortul depus pentru satisfacerea unei 

dorinţe); 

- să dezvolte  respectul copiilor față de muncă și față de bani; 

- să intuiască aspecte legate de importanţa muncii şi a plaţii acesteia; 
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- să-şi însuşească noţiuni simple despre bani; 

- să  dezvolte atitudini pozitive faţă de persoanele care nu au bani; 

- să-şi dezvolte traăsătura de caracter, generozitatea; 

- să-şi însuşească deprinderi de muncă în echipă ; 

- să intuiască aspecte legate de existenţa unor lucruri care nu pot fi cumpărate. 

EXEMPLE DE COMPORTAMENT : 

- să înţeleagă treptat că banii se câştigă prin muncă; 

- să observe și să compare prețurile de la diferite produse; 

- să cunoască și să utilizeze tehnici de negociere a unor produse;  

- să observe raportul calitate-preț pentru diferite produse; 

- să-şi exprime ideile, gândurile şi emoţiile / sentimentele;  

- să utilizeze în vocabularul activ cuvinte şi expresii specifice educației financiare;  

- să-şi formeze deprinderea de a cumpăra și a vinde unele produse. 

- să recunoască monedele şi bancnotele româneşti; 

- să înveţe să economisească bani pentru a-şi cumpăra ceea ce-şi doresc. 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE : 

1. Convorbiri; 

2. Jocuri didactice și de rol; 

3. Picturi, desene, colaje; 

4. Lucrări colective; 

5. Memorizări; 

6. Prezentare Power Point; 

7. Expoziţii; 

8. Concursuri; 

9. Voluntariat. 

CONȚINUTURI : 

CONVORBIRI: „Cum apar banii?”; „Ce este un cont, cum putem plăti cu cardul?”; „Ce este munca ?”;     

„De ce unii oameni nu au bani ?”; 

   POEZII: „Izbânda bănuțului”; „Trocul”; „Banii munciți” 

CÂNTECE: „De unde vin banii ?” 

    JOCURI DE ROL: „La magazin”; La bancă” 

ARTĂ, COLAJ, LUCRĂRI COLECTIVE: „Pușculita mea”; „Colorare monede și bacnote”; „Carduri 

personalizate”; „Bancomatul”; 
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EXPOZIȚII: „Târgul de mărțișoare”; „Bucuriile iepurașului”; 

VOLUNTARIAT: „Dăruim din pușculița noastră”; „Facem daruri cu banii economisiți”; 

VIZITE: „La magazin”; „La piață”. 

AȘTEPTĂRI: 

- Înțelegerea unor noțiuni simple despre bani și muncă; 

- Implicarea familiilor; 

- Conștientizarea familiilor despre responsabilitatea ce le revine într-o educație financiară a copiilor 

conformă cu realitatea. 

REZULTATE MĂSURABILE: expoziţii, fotografii - album, concursuri, un poster al proiectului, mesaje; 

RESURSE UMANE: învățătoarea; copiii; părinţii; 

EVALUARE PROIECT: expoziţii, poster proiect, lucrări colective, album foto; 

BUGET PROIECT: Surse proprii, sponsorizări;  

Prof. înv. primar  METEȘ ADELA LETIȚIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,M. EMINESCU” IGHIU/ȘARD 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Roxana Bucur, 2015, MĂRUNȚILĂ și BANCNOȚILĂ, ed. Delfin, București; 

Livia Mărgărit, 2016, LEGILE BANILOR TĂI, ed. Elefant, București 
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PROIECT NAȚIONAL „CREȘTEM ÎMPREUNĂ” , PROF. CONSILIER ȘCOLAR 

BÁLINT ÉVA, C.J.R.A.E. MUREȘ - ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ZAHARIA BOIU”- 

SIGHIȘOARA 

Motto: "ÎMI ESTE DOR DE TINE, MAMĂ, CA UNUI TRANDAFIR DE APĂ." 

SITUAŢIILE ECONOMICE PRECARE ÎNDEAMNĂ PE PĂRINŢI LA EXOD, în căutarea 

unei vieţi mai mai bune, dar acest trist fapt naşte uneori drame greu de imaginat. Lipsa banilor, lipsa traiului 

decent are ca o consecinţă directă dezamăgirea părinţilor şi a copiilor, aceştia din urmă pot ajunge la 

depresivitate accentuată, pot deveni timoraţi şi chiar se pot învinui pentru insuccesul material al familiei, 

inclusiv, pentru plecarea părinţilor de lângă ei, TOATE ACESTEA CONDUC LA O ÎNCHIDERE ÎN 

SINE, LA o stimă de sine scăzută a copilului. 

  Copiii cu părinţii plecaţi în străinătate reprezintă un grup vulnerabil aflat în situaţie de risc, 

principalele efecte negative ale migraţiei părinţilor fiind scăderea interesului pentru şcoală sau întârzieri în 

dezvoltarea psihică. În ultimii ani, numărul copiilor lăsaţi în grija unor persoane din afara familiei a crescut 

alarmant. Pentru pretexul că "plecăm pentru a asigura un viitor mai bun copiilor noştri", sau doar pentru 

simplul motiv că "sunt şomer, nu-mi găsesc un loc de muncă aici", "nu-mi mai ajung banii pentru a trăi 

decent sau pentru a-mi plăti datoriile, care devin din ce în ce mai numeroase şi mai apăsătoare", dorinţa de 

"a o duce mai bine" a românilor îi îndeamnă pe tot mai mulţi să-şi îndrepte atenţia spre alte state, unde  - 

după zvonuri  - încă "se trăieşte bine", "salariile sunt mai mari" etc. Copiii rămân în urmă cu bunicii, cu 

mătuşa, cu vecinul sau cu un străin. Consecinţele negative ale plecării părinţilor sunt resimţite de copii, în 

primul rând, în plan psihologic - dorul de părintele plecat poate avea drept consecinţă un sentiment de 

însingurare a copilului pentru o anumită perioadă de timp.  

Familia este cea care conferă siguranţă şi primul model de apartenenţă la un grup, la o matrice cu 

care copilul se identifică şi prin care îşi dezvoltă propria autonomie şi propria identitate. Situaţia de 

separare este resimţită de către copil ca un deznodământ tragic în care se vede nevoit să renunţe la unul 

din părinţi definitiv, ca pe o părăsire. În ciuda explicaţiilor în care i se comunică faptul că părintele merge 

acolo pentru a câştiga bani, pentru a-i trimite acasă, pentru a-i cumpăra multe lucruri pe care şi le doreşte şi 

pe care nu le are, această motivaţie materială este o satisfacţie de scurtă durată pentru copil, care rămâne 

extrem de afectat în plan emoţional şi nu găseşte explicaţii acestei “părăsiri”. Părintele care pleacă este cel 

care “părăseşte” familia şi copilul resimte această plecare ca pe un abandon. Trăirea suferinţei în urma 

acestui abandon va lua multe forme în funcţie de modalitatea pe care copilul o poate pune în act: 

îmbolnăviri repetate (somatizări), refuzul de a mai merge la şcoală, apariţia unei stări de iritabilitate însoţită 

adesea de manifestări agresive, o instabilitate afectivă caracterizată de creşterea excesivă a sensibilităţii şi 

de apariţia plânsului frecvent, dorinţa de a se izola, de a sta singur, aspectul melancolic sau abătut, o 

pasivitate (lipsa chefului pentru activităţi), o stare de agitaţie (permanent îşi caută ceva de făcut).  

Copilul resimte nesiguranţa în urma separării cuplului parental ca şi cum familia sa s-ar fi 

destrămat, iar destrămarea ei pune în pericol propria lui securitate. Este speriat, iar teama sa se amestescă 

adesea cu confuzia de a nu şti unde a plecat, dacă se mai întoarce, când se întoarce, cât va sta, când va 

veni; foarte multe întrebări fără răspunsuri, multă incertitudine care creează teamă. 

  Copiii au nevoie să ştie ceea ce urmează să se întâmple în familie, să ia parte la deciziile importante, 

să li se explice motivul pentru care se întâmplă ceva. În al doilea rând, aprecierea reprezintă pentru copil un 

mesaj pe care îl recepţionează şi prin care conştientizează sistemul exigenţelor la care este supus. Această 
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apreciere este asimilată şi interiorizată de elev, devenind o componentă importantă a imaginii de sine. 

Astfel, notele proaste, persistenţa evaluărilor negative vor determina o alterare a imaginii de sine, 

pierderea încrederii în propriile posibilităţi de a rezolva sarcini şcolare, dezvoltarea unui sentiment de 

ineficientă personală. Dacă avem în vedere puternicele implicaţii afective pe care le au rezultatele şcolare 

atât asupra elevilor, cât şi asupra părinţilor, s-ar părea că singura judecată obiectivă este aceea a 

“profesorului”. El trebuie să aprecieze când un elev reuşeşte şi când se află în situaţie de eşec. De aici şi 

responsabilitatea enormă a profesorului de a-i asigura o apreciere obiectivă elevului, apreciere ce poate 

avea caracter de „verdict pedagogic".  

Răspunderea "parentală" şi rolul părintelui este preluat de către profesori şi de către psihologul 

şcolii, care încearcă din răsputeri să-i aline durerea acestor copii, să-i ajute cât mai mult posibil. Aceştia îi 

pot oferi sprijin moral şi psihic, chiar şi fizic, îmbrăţişându-i atunci, când izbucnesc în plâns în timpul orelor 

de terapie. Rolul acestor mentori este de a-i face pe copii să iubească şcoala, să iubească procesul de 

învăţare, să-i facă să înţeleagă, că pentru ei înşişi învaţă, că nu sunt singuri, abandonaţi, şi că notele sau 

calificativele primite merită respect din partea lor. Ei trebuie învăţaţi cum să înveţe, prin diferite exerciţii 

interactive, plăcute, interesante, prin metoda învăţării cooperative, prin orele de meditaţii de după şcoală 

şi, nu în ultimul rând – prin programul "Şcoala după Şcoală". Este foarte important, ca lor să le placă 

învăţătura, pentru că atunci ajung la succesul şcolar dorit, doar atunci vin cu plăcere la şcoală şi pot trece 

mai uşor peste tristeţea şi amărăciunea cauzate de plecarea părinţilor. 

Şcoala Gimnazială “Zaharia Boiu” prin profesorii / învăţătorii şi consilierul şcolar au efectuat un 

studiu care a avut ca scop identificarea stărilor emoţionale şi sociale prin care trec elevii noştri ai căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în  străinătate pentru o perioadă mai mare sau mai mică de timp. 

Grupul ţintă: 45 elevi – clasele preg.-VIII, vârsta 6-15 ani; 

Durata: 2 ani (2016-2018); 

Obiectiv general al proiectului: îl constituie diminuarea impactului negativ asociat migraţiei 

părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă. Implicarea copiilor într-un program de consiliere şi de socializare în 

vederea ameliorării problemelor de dezvoltare cu care se confruntă, precum şi a integrării sociale optime, 

prevenindu-se astfel situaţiile de eşec şcolar, abandon şcolar, refugiul în băuturi alcoolice şi dezvoltarea 

unor potenţiale tulburări psihice.  

Obiective specifice: 

Os1 - Identificarea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Os2 - Iniţierea unor programe de suport şcolar, de orientare şcolară şi consiliere pentru copii. 

Os3 - Dezvoltarea programelor de timp liber, facilitarea socializării şi asigurarea comunicării 

permanente cu părinţii plecaţi. 

Os4 - Iniţierea unor programe de suport şi consiliere pentru persoanele în a căror grijă au rămas 

copiii. 

Os5 - Promovarea spiritului de solidaritate în rândul membrilor Comunităţii 

1.  Selectare grupului de ţintă 

Modalităţi de evaluare: Se va elabora o metodologie de evaluare care să ofere informaţii despre: 

structura familiei, condiţiile de locuit, starea de sănătate a membrilor familiei, intervalul de timp pe care îl 
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au părinţii de când au părăsit ţara, factorii de risc ai familiei, climatul familial, atitudinea familiei faţă de 

includerea copiilor în proiect, situaţia şcolară a copilului, problemele cu care se confruntă familia. 

2. Activităţi de consiliere individuală şi de grup pentru copii, părinţi, cadre didactice: analiza 

rezultatelor obţinute în urma completării instrumentelor pe bază cărora se stabileşte integrarea copiilor în 

proiect; creşterea gradului de informare şi educaţie în ceea ce priveşte drepturile şi responsabilităţile 

copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; evidenţa programelor de activităţi desfăşurate pe zile şi 

intervale orare și graficele de prezenţă a beneficiarilor la activităţi. 

3. Activităţi de socializare, timp liber, meditaţii şi activităţi culturale 

Modalităţi de evaluare: gradul de participare al copiilor la aceste activităţi; abilităţile pe care copiii 

şi le vor dezvolta ca urmare a implicării lor în aceste activităţi; evidenţa programelor de activităţi 

desfăşurate pe zile şi intervale orare și graficele de prezenţă a beneficiarilor la activităţi.  

Descrierea activităţii: pregătirea temelor pentru acasă în mod asistat; realizarea de lucrări practice 

diverse cu scopul de a dezvolta imaginaţia şi creativitatea copiilor; discuţii şi dezbateri privind motivaţia 

pentru a învăţa; concursuri cu premii; excursii tematice; întâlniri cu medicul şcolii, ale Poliţiei de Proximitate 

si alte autorităţi, ce  urmăresc  combaterea abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile şi a riscului exploatării 

prin muncă a copilului. 

4.  Iniţierea unor programe de suport pentru persoanele în a căror grijă au rămas copiii 

Modalităţi de evaluare: gradul de participare al persoanelor în a căror grijă au rămas copiii la 

activitatea de consiliere; evidenţa programelor de activităţi desfăşurate pe zile şi intervale orare și graficele 

de prezenţă a beneficiarilor la activităţi. 

Descrierea activităţii: Consilierul şcolar va organiza activităţi de consiliere pentru persoanele care 

au în grijă de aceşti copii în lipsa părinţilor, deoarece doar o intervenţie coerentă, unitară şi comprehensivă 

asupra tuturor factorilor implicaţi poate avea şanse de succes.  

5.  Promovarea spiritului de solidaritate în rândul membrilor Comunităţii 

Unul dintre obiectivele indirecte ale programului este conștientizarea și atragerea atenției 

autorităților cu atribuții în domeniu, asupra fenomenului copiilor rămași acasă precum implicarea acestora 

în proiect. Rolul grupului de lucru va fi unul consultativ cu privire la evoluția proiectului și la activitățile 

derulate cu copiii. Grupurile de lucru se vor reuni periodic și vor analiza și monitoriza derularea 

programului. Se vor organiza  sesiuni de instruire cu  reprezentanţii Salvați Copiii.  

Descrierea activităţii: Pe întreaga perioadă de desfăşurare a proiectului vor fi organizate întâlniri cu 

prilejul cărora vor fi promovate în comunitate şi în mass-media activităţile desfăşurate în cadrul Centrului, 

precum şi produsele educaţionale obţinute. 

Rezultate așteptate: creșterea frevenței școlare; îmbunătățirea rezultatelor școlare; creșterea 

încrederii în sine (activități de consiliere); îmbunătățirea comunicării și colaborării cu aparținătorii în grija 

cărora au rămas (foarte mulți părinți s-au interesat de problemele copiilor lor); creșterea numărului de 

sesiuni de comunicare între copii și părinții plecați și dezvoltarea abilităților parentale.  
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ŞCOALA ŞI FAMILIA ÎN FAŢA UNEI DILEME  

(ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ZAHARIA BOIU” - SIGHIȘOARA, PROF. ÎNV. 

PRIMAR: BACIU OLIVIA MARIA) 

Activitatea educativă ce se realizează în şcoală nu poate fi separată, izolată de alte influenţe 

educative ce se exercită asupra copilului. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe 

care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 

Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei interacţiuni 

dinamice între copilul individual şi cercul său imediat. Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în 

cadrul intervenţiei şcolare. 

Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc aspiraţiile, atât ale 

părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator 

pe care îl cunoaşte copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului 

cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. 

Familia îndeplineşte importante funcţiuni în procesul general al integrării copilului în mediul social, 

fapt ce se reflectă asupra dezvoltării sale:  

 creează o dependenţă absolută a copilului faţă de membrii microgrupului familial din punct de 

vedere fizic, psihic, material; 

 impactul emoţional pe care îl exercită este maxim; 

 oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi; 

 creează un stil comportamental care se imprimă asupra întregii evoluţii a individului; 

 influenţa educativă pe care o exercită familia face parte integrantă din viaţă. 

Familia trebuie să înţeleagă că un copil nu este un televizor, o jucărie care poate fi reparată atunci când 

se strică. Copilul are un suflet care trebuie dezvoltat din toate punctele de vedere, astfel încât să fie capabil 

să răzbată în viaţă. Fiecare membru al familiei trebuie să devină sensibil la nevoile şi sentimentele copiilor. 

Părinţii trebuie să înţeleagă că ei pot influenţa comportamentul copiilor.  

Părinţii vor înţelege că regulile de educaţie diferă de la o familie la alta în funcţie de copil, de 

problemele familiei, de concepţia familiei despre viaţă şi împlinirea ei. Părinţii trebuie să petreacă mai mult 

timp cu copiii, să le acorde mai multă atenţie, să-i laude cât mai des, să-i recompenseze, dar să le 

stabilească şi limite, să-i pedepsească. 

Comunicarea dintre părinte şi copil trebuie să fie bună şi permanentă. Părintele va prezenta interes faţă 

de ceea ce povesteşte copilul. Împreună stabilesc care sunt problemele şi cum pot fi rezolvate. Părinţii 

trebuie să cunoască posibilităţile de înţelegere ale propriilor copii, să-i încurajeze. 

Între recompensă şi pedeapsă trebuie să existe un echilibru. Părinţii trebuie să vadă din ce cauză a 

greşit copilul, să-l facă să înţeleagă unde a greşit. Adulţii nu trebuie să-şi piardă controlul, să-şi descarce 

frustrările zilnice asupra copilului. O astfel de descărcare nervoasă lasă urme adânci în personalitatea 

copilului. 

Copilul are nevoie de un mediu părintesc cald, liniştit. Părinţii trebuie să ducă un mod de viaţă corect, 

echilibrat, să dea dovadă de o atitudine civilizată faţă de ei înşişi şi faţă de cei din jur. 
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Unii părinţi uită sau nu ştiu că în familie se asimilează şi se formează stiluri, moduri de comunicare şi 

interacţiune în grup, limbajul şi modelele de limbaj, valori, atitudini şi comportamente specifice vieţii 

sociale. Anumiţi părinţi nu cunosc influenţele mediului familial în educarea propriilor copii. De vină pot fi: 

societatea, vremurile, grijile de zi cu zi sau poate chiar indiferenţa unora dintre părinţi faţă de copii. 

Părinţii încearcă să le ofere copiilor o educaţie aleasă. Condiţiile de viaţă ale copilului sunt influenţate 

de comportamentul părinţilor în interiorul cuplului. 

Părinţii trebuie să facă din copii prieteni sinceri. Ataşamentul între membrii unei familii nu trebuie să 

lipsească, chiar dacă uneori între părinţi există neînţelegeri. Comportarea părinţilor faţă de copii nu trebuie 

să fie autoritară. Un tată aspru şi autoritar poate genera tendinţa copilului de izolare sau revoltă. Familia 

trebuie să aibă disciplina ei. Părinţii nu trebuie să-şi pedepsească copiii fără să le arate adevăratele motive. 

Toate problemele vieţii se pot rezolva mai uşor într-un climat de prietenie şi de înţelegere. 

Există părinţi care se supără dacă copilul îi tutuieşte. Aceştia nu au însă dreptate. Familiaritatea 

contribuie la stabilirea prieteniei şi nu trebuie interpretată ca fiind lipsă de respect. Există părinţi care azi 

permit copilului ceva, iar mâine interzic cu desăvârşire acel „ceva”. Sau, mai grav, o măsură luată de  un 

părinte este contrazisă de celălalt părinte. Părinţii trebuie să-şi supravegheze copilul de la distanţă, 

înlăturând, dacă este nevoie, prieteniile nefaste. Ei trebuie să răspundă, fără a se enerva, la toate 

întrebările puse de copil. 

Într-o familie trebuie să se combată geloziile meschine între fraţi şi surori. Părinţii au datoria să le 

explice copiilor că viaţa este o luptă, cu multe obstacole care se pot ivi în calea succesului. Ei nu trebuie să 

dea exemple de răutate, vanitate şi egoism. Tinerii, inclusiv şcolarii, se confruntă cu diverse tipuri de 

violenţă. Abuzul copilului în familie îi distruge încrederea în sine şi îi diminuează sentimentul că poate avea 

o contribuţie pozitivă în societate. Totul începe cu neglijenţa părinţilor, grija prea mare pentru ziua de 

mâine îi face pe aceştia să-şi scape copiii de sub control şi să nu mai dea atenţie nevoilor şi modului de 

comportare al copiilor. Copiii pun în practică ce văd la televizor, în jurul lor şi în familie: violenţa, neglijenţa, 

dezinteresul, răzbunarea. 

Un alt factor frecvent este dezbinarea familiei copilului sau potenţialele scandaluri provocate de 

gelozie, alcool şi chiar droguri. Marea problemă a şcolii de azi este disciplina, lipsa educaţiei familiale, lipsa 

minimului de moralitate. 

Elevul intră în contact cu mediul şcolar după ce se confruntă relaţional cu societatea şi mediul familial 

de provenienţă. 

Mediul şcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip organizaţional: 

 introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 

 oferă copilului un cadru social, bazat pe anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 

 creează copilului posibilitatea de a se compara cu cei de vârsta lui; 

 îl familiarizează pe copil cu microgrupul social în cadrul căruia învaţă să devină partener, să joace 

unele roluri sociale; 

 îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de 

existenţă; 

 stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 
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Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl are asupra dezvoltării 

copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Cadrele didactice nu trebuie să-i trateze pe părinţi ca pe copii, ci să colaboreze cu aceştia, să 

dialogheze, să nu critice, să nu sancţioneze, ci să sugereze cu delicateţe, să facă recomandări. Elevul este cel 

care învaţă mereu, aspirând să-şi însuşească noi şi noi cunoştinţe şi experienţe de viaţă. Şcoala nu reuşeşte 

să desăvârşească acest proces, deoarece timpul şcolii este limitat. Pentru a forma şi dezvolta personalitatea 

copilului, cadrele didactice intervin prin acţiunea educaţională. 

Dascălul este înainte de toate un exemplu atât în ceea ce priveşte volumul de informaţii, dar mai ales în 

ceea ce priveşte comportamentul. 

Copiii se împart în trei categorii: copii care din încăpăţânare, înfumurare sau neînţelegere refuză de la 

bun început sfaturile folositoare; ei vor ajunge să facă o mulţime de greşeli, să-şi formeze greşit caracterul; 

copii care se prefac că sunt de acord cu sfaturile primite, dar în sinea lor nu-şi manifestă adeziunea afectivă 

faţă de ele şi nu le urmează; ei sunt copiii prefăcuţi sau ipocriţi; copii ascultători care înţeleg că este spre 

binele lor să primească şi să aplice sfaturile bune. 

Deci nu este de ajuns să auzi un sfat bun, să-l ştii, ci trebuie să adopţi o anumită atitudine pozitivă faţă 

de el şi să vrei să-l aplici în evenimente concrete ale vieţii. 

Dascălul trebuie să găsească inedite forme de organizare a activităţilor educative. Pentru a evita un rău, 

copilul trebuie mai întâi să cunoască consecinţele acestuia pe plan moral şi social. A avea un comportament 

civilizat şi decent, serios şi modest, a avea o atitudine morală ireproşabilă înseamnă să te respecţi pe tine 

însuţi. Fiecare dintre noi are datoria importantă de a fi un exemplu pentru alţii. 

Procesul de învăţare se poate atribui deopotrivă atât cadrului didactic, cât şi elevilor; aceştia învaţă 

împreună şi, dacă ambii se încadrează într-o activitate comună, colaborând cu plăcere, roadele muncii de 

grup sunt stimulative.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

Nicola, Ioan – „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992; 

Soica, Marin – „ Pedagogie şi psihologie”, Editura Gheorghe Alexandru,  

                               2002; 

*** - „ Tribuna învăţământului”, 2000.         

 

 

 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

175 

PROFESORUL IDEAL– FACTOR DE BAZĂ ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-

EDUCATIV 

(PROF. ÎNV. PRIMAR PETRUȚIU RODICA, ȘC GIMN. „AXENTE SEVER” 

AIUD) 

Importanţa rolului pe care îl deţine dascălul, ca agent al schimbării, care promovează înţelegerea şi 

toleranţa, este foarte mare. De aceea, şi responsabilitatea aşezată pe umerii profesorilor este enormă, 

fiindcă ei sunt printre cei care participă la modelarea caracterelor noii generaţii. 

Educaţia este considerată drept o sarcină ambiţioasă pentru dezvoltarea individului şi a societăţii. 

Fiecare individ este încurajat şi ajutat să se folosească de posibilităţile de a învăţa oferite pe parcursul 

întregii sale vieţi. Din acest motiv se aşteaptă şi se cere foarte mult din partea profesorilor, fiindcă 

transformarea acestei viziuni în realitate depinde în mare măsură de ei. 

În clasă se învaţă mai mult decât o materie, se învaţă adevărate lecţii de viaţă. Învăţătorul 

stimulează şi întreţine curiozitatea elevilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele sociale, le 

întăreşte încrederea în forţele proprii şi îi ajută să îşi găsească identitatea. 

Accentul pus pe performanţă, pe eficienţa actului didactic, a determinat orientarea studiilor de 

specialitate spre identificarea acelor trăsături de personalitate care influenţează randamentul la învăţătură 

al elevului. 

Marii pedagogi au pus problema calităţilor şi competenţelor necesare centrării cu precădere pe 

aşteptările, trebuinţele şi interesele elevilor. De aici au apărut o serie de ĩntrebări de genul: Care sunt 

aceste calităţi? Sunt ele înnăscute sau dobândite? Care sunt criteriile prin care putem stabili dacă un 

profesor este eficient? Corespunde profilul profesorului eficient al cadrelor didactice din România cu 

profilul conturat de specialişti? 

Cu siguranţă aceste ĩntrebări au generat şi vor mai genera discuţii şi controverse, de aceea 

considerăm că schimbarea ar trebui să pornească  de la cadrul didactic, concentrându-se pe formarea sa, pe 

dobândirea unor competenţe esenţiale pentru meseria de dascăl, ca etape esențiale în managementul 

carierei, cu scopul ca fiecare să devină un dascăl eficient. 

Puţine profesiuni cer atâta competenţă, dăruire şi umanism precum cea de cadru didactic, pentru 

că doar ĩn câteva se lucrează cu un material atât de preţios, de complicat şi de sensibil precum omul ĩn 

devenire. 

Ne întrebăm cu toții încotro se îndreaptă educația românească? Ce trebuie să facă un profesor ca 

să-şi ajute elevii să devină adulți echilibrați, căutători de soluții, capabili de a face față schimbărilor 

permanente ale lumii moderne, care să se ghideze după valori reale, corecte, umane în adevăratul sens al 

cuvântului? Cum îşi ĩnţelege cadrul didactic menirea? Se rezumă el la transmiterea cunoştinţelor sau le 

prezintă elevilor ca modele? Ce face ca un profesor să fie bun, să fie eficient? Modul în care predă? Felul ĩn 

care relaţionează cu elevii săi? În acest context al unor întrebări care ne frământă, un posibil răspuns poate 

fi găsit în paginile care urmează. 

     Literatura de specialitate oferă o serie de mituri despre profesorii buni, eficienţi : 

 Profesorii buni sunt calmi, nu se enervează şi sunt mereu temperaţi; 

 Profesorii buni nu sunt părtinitori şi nu au prejudecăţi; 
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 Profesorii buni pot şi îşi ascund adevăratele sentimente faţă de elevi; 

 Profesorii buni au acelaşi grad de acceptare faţă de toţi elevii. Ei nu au niciodată elevi preferaţi;  

 Profesorii buni creează un mediu de ĩnvăţare stimulant, liber, şi ĩn acelaşi timp, mereu liniştit şi 

ordonat; 

 Profesorii buni sunt consecvenţi, nu manifestă mişcări bruşte, nu uită, nu fac greşeli; 

 Profesorii buni ştiu toate răspunsurile. Sunt mai inteligenţi decât elevii; 

 Profesorii buni se sprijină unii pe ceilalţi. Ei fac “front comun” faţă de elevi indiferent de sentimente 

personale, de valori sau de convingeri. 

Cu alte cuvinte, profesorii buni trebuie să fie mai buni, mai înţelegători, mai inteligenţi decât 

majoritatea oamenilor, trebuie să demonstreze tot timpul imparţialitate, organizare, consecvenţă, empatie.  

Conceptul de profesor eficient a apărut la sfârșitul secolului XIX în SUA ca urmare a cerinţelor societăţii 

ca școala să adopte modelele de organizare ale unei întreprinderi. 

Din analiza rezultatelor cercetărilor, studiilor realizate atât în România, cât și în spațiul internațional, a 

rezultat că profesorul eficient este definit în multe feluri, cu referire la cunoștințele lui științifice pe care le 

predă, la abilitățile psiho-pedagogice, abilitățile verbale, trăsăturile de personalitate, certificările obținute, 

motivația pe care o are, responsabilitatea pe care o simte față de elevii săi. 

Marii pedagogi ai timpurilor, consideră că întrebarea crucială pentru un cadru didactic la debutul 

carierei sale este ”ce fel de profesor vrea să fie”, dar, în opinia noastră, această întrebare trebuie formulată 

de-a lungul întregii cariere a acestuia cu ținta clară de a aspira spre a deveni din ce în ce mai bun. 

Specialiștii au identificat patru factori care determină eficiența profesorilor în planul conducerii: 

,,charisma”, ,,ascendența”, ,,resursele informative și intelectuale”, ,,resursele de putere”. Prin corelații 

stabilite între poziția de autoritate și cea de putere, au fost identificate mai multe tipuri de control 

exercitate de profesor: autoritar; permisiv; centrat pe modificările de comportament ale elevilor; centrat pe 

cultivarea unor relații de parteneriat cu elevii; științific, centrat pe aspectele de ordin cognitiv; centrat pe 

conexiunile școlii cu alte subsisteme sociale. 

          De-a lungul carierei didactice, profesorii nu pot fi caracterizați de către un anumit stil educațional, 

deoarece aceste stiluri nu există în stare pură, ci doar combinate și nici nu sunt unele mai avantajoase sau 

mai eficiente decât altele. Totuși, afirmă faptul că în activitățile educaționale, cel mai potrivit stil este cel 

care asigură eficiența învățării, stimulând interesul elevilor pentru studiu, generându-le și satisfacția 

reușitei în învățare. Recomandarea specialiștilor constă în aplicarea stilului democratic, pe durată de timp 

mai mare, fiind favorabil dezvoltării libere și autonome a elevilor și aplicarea stilului autoritar, când trebuie 

realizate sarcini în mod rapid. Aceștia certifică faptul că eficiența stilurilor educaționale constă în ,,natura 

sarcinii și a situației cu care se confruntă” grupul de elevi, ,,de caracteristicile de personalitate ale 

profesorului și ale elevilor, de vârsta acestora, de natura obiectivelor grupulu. 

Societatea contemporană demonstrează că profesorul eficient este caracterizat de abilități verbale, 

studii pedagogice, certificări profesionale, cunoașterea disciplinei pe care o preda. 

Profesorul de succes este definit prin următoarele caracteristici: ”dedicat, conștient de nevoile 

elevilor săi, atent la elevii săi tot timpul orei, implicat mereu intelectual și emoțional, având așteptări mari 

de la elevii lor, care recunosc atât slăbiciunile, cât și calitățile elevilor”. 
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Cu alte cuvinte, profesorii eficienți sunt aceia ”umani”, în sensul plin al cuvântului, adică cei ce se 

caracterizează prin umor, corectitudine, empatie, mai mult democratic decât autocratic, capabili să creeze 

un raport cu elevii, atât individual, cât și în grup, deschiși, spontani, adaptabili la schimbări”. 
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IMPORTANŢA DEZBATERILOR ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI  

(PROF. BUTA RAMONA DORA, LICEUL TEHNOLOGIC AIUD)  

„Eu pot să nu am dreptate, tu poţi avea dreptate, dar cu un efort comun, noi ne putem situa mai 

aproape de adevăr.” (Karl Popper) 

Dependenţa de noile tehnologii este din ce în ce mai crescută, în rândul tinerilor. Plecând de la 

această realitate, noi, profesorii avem o misiune foarte grea, aproape imposibilă de a-i face pe elevi să 

renunţe la această dependenţă, de a-i implica în activităţi cât mai variate şi atractive, care să-i determine să 

renunţe la telefon, Internet şi să-şi descopere alte abilităţi, pasiuni, competenţe: activităţi culturale-

artistice, de voluntariat, sportive, etc. O categorie aparte, mai nou apărută o constituie dezbaterile, 

transformate în Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică Tinerii dezbat. DEBATE – 

ul, definit ca o formă structurată de dezbatere educaţională, compusă formal din echipe cu un număr egal 

de membri, în care aceştia sunt puşi în situaţia de a pune în valoare “pro” si “contra” argumente diferite 

pentru ambele faţete ale unor chestiuni asupra cărora oamenii, deşi bine intentionaţi, pot fi în dezacord, 

reprezintă o modalitate atractivă de petrecere a timpului liber, o modalitate de a-ţi dezvolta gândire critică, 

un factor modelator al personalităţii elevului.   

La întrebarea „Care ar fi motivul principal pentru care e bine să te implici în dezbateri?”, 

vicepreşedintele elevilor Colegiului Naţional Moise Nicoară, Bogdan Ciacli, a oferit un răspuns acestei 

întrebări, în cadrul unui interviu. 

ARQ: Care a fost factorul care te-a determinat să iei decizia de a te implica în dezbateri? 

Bogdan Ciacli: Considerăm dezbaterile ca fiind reprezentative pentru educaţia nonformală 

deoarece te ajută să îţi dezvolţi variate abilităţi: gândire critică, spirit analitic, capacităţi oratorice, deci 

lucruri pe care nu le poţi dobândi în cadrul şcolii. 

ARQ: Ce presupun dezbaterile? 

B.C.: Dezbaterile presupun construirea şi expunerea unui discurs de șase sau opt minute, pe o temă 

dată vis-a-vis de o problemă de actualitate. Prin intermediul acestui discurs, îţi exprimi punctul de vedere 

printr-o argumentare coerentă, formarea legăturilor logice şi contra-argumentare. 

ARQ: De cât timp practici această activitate? 

B.C.: Din octombrie 2015. 

ARQ: Care sunt abilităţile pe care ţi le-ai dezvoltat de când faci parte din această comunitate? 

B.C.: De când fac dezbateri, am sesizat o îmbunătăţire considerabilă asupra capacităţilor mele de 

argumentare, dar am sesizat şi faptul că sunt capabil să fac o analiză mult mai profundă asupra diferitelor 

probleme.  

            Având la bază ideea dezbaterii, de tip World school, a existenţei Clubului de dezbateri, Trimbulinzii, 

încă din 2013, şi dorind să-i facem pe elevii noştri să înţeleagă că Internetul poate fi un prieten al omului, 

putând fi folosit în strânsă legatură cu cartea, fără a se exclude una pe alta, am decis să implementăm un 

proiect de colaborare, intitulat Internet vs carte, între Liceul Tehnologic Aiud şi Biblioteca Municipală Liviu 

Rebreanu Aiud. Proiectul s-a derulat timp de două luni (ianuarie-februarie 2019), timp în care elevii au avut 

ocazia să se apropie cât mai mult de carte, să ia contact cu Biblioteca şi să înţeleagă riscurile utilizării 

excesive ale noii tehnologii.  



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

179 

La începutul lunii ianuarie, elevii au aflat moţiunea, pe care urma să se joace ulterior meciul: 

Internetul nu poate înlocui cartea. Timp de o lună, elevii, îndrumaţi de prof. coordonator Buta Ramona, au 

căutat informații, le-au selectat, şi-au stabilit argumente pro / contra, au pregătit date, statistici, cât mai 

relevante şi mai convingătoare. 

În ziua de 20 februarie, a avut loc, în cadrul Bibliotecii Municipale Liviu Rebreanu, meciul 

demonstrativ între elevii clasei a X-a B ai Liceului Tehnologic Aiud. Atât Guvernul, cât şi Opoziţia, a venit în 

meci cu cele mai solide argumente, au fost prezentate date importante privind, pe de o parte rețeaua 

Internetului (număr de utilizatori, conexiune la reţea, avantajele acestuia), iar pe de altă parte avantajele 

lecturii, importanţa majoră a bibliotecii, vechimea acesteia, veridicitatea informaţiilor găsite în cărţi. Un 

susținător puternic al copiilor a fost doamna bibliotecar, Farca Victoria. 

Deşi a fost doar un meci demonstrativ, arbitrii (principal - profesor Buta Ramona, Liceul Tehnologic 

Aiud şi shadow-domnul director, Alin Florea, de la Biblioteca Liviu Rebreanu Aiud)  şi-au intrat bine în roluri 

oferind feadback pozitiv ambelor echipe, şi anunţând în final decizia finală: victoria Guvernului, care a 

construit un caz bazat pe argumente mai convingătoare. Elevii au fost recompensaţi cu diplome, de care se 

bucură din plin de fiecare dată când le primesc. Însă mai presus de aceste diplome, ei au declarat că au 

câştigat mult mai multe: uşurinţa de a selecta informaţii, de a se documenta, de a lucra în echipă, respectul 

pentru celălalt, abilitatea de a-şi exprima ferm opinia, de a structura un discurs, de a elimina orice urmă de 

timiditate, de a avea încredere în sine, de a-şi dezvolta personalitatea, de a fi mult mai siguri pe ei la orele 

de curs. 

Proiectul s-a bucurat de un real succes, elevii participanţi si-au exprimat dorinţa de a mai participa 

la astfel de activităţi, de a continua dezbaterile pe orice moţiune, considerate de ei o provocare. Convinşi 

fiind de valenţele constructive şi pozitive ale dezbaterii în formarea personalităţii elevului, vom mai derula 

pe viitor acţiuni de acest gen. 

Sitografie: 

http://ardor.org.ro  

http://www.arq.ro  

http://debate.md 
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IMPORTANȚA PROIECTELOR ȘI A PARTENERIATELOR ÎN ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ (PROF. COSTE ANCUŢA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂIŢA DE SUB  

CODRU, ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHELNIŢA) 

Şcoala, este o instituţie, expusă exigenţelor prezentului. Datorită schimbărilor sociale care au loc ea 

trebuie să se adapteze rapid pentru a putea pregăti indivizi, care sunt adaptaţi lumii în care trăiesc şi tot 

odată să fie capabili de a face față constrângerilor şi provocărilor primite din partea societăţi secolului XXI. 

Într-un secol a cărui miză este crearea unui model de dezvoltare durabilă, şcoala ar trebui să fie o 

instituţie deschizătoare de drumuri, aducând în prim-plan o nouă viziune educaţională, care să adreseze 

complexitatea şi conexiunile dintre probleme precum degradarea mediului, modele de consum 

nesustenabile, sărăcie, creşterea populaţiei, sănătate, încălcarea drepturilor omului, conflicte.  

Transmiterea de cunoştinţe nu mai este suficientă, ea trebuie completată cu dezvoltarea de abilităţi 

şi schimbarea comportamentelor, valorilor şi stilului de viaţă. Pentru a putea adopta această nouă 

pedagogie orientată spre competenţe, şcoala trebuie să depăşească cadrul său formal şi să colaboreze cu 

alţi actori din comunitate, integrând în procesul de formare al elevului activităţi extraşcolare, fie ca obiectiv 

sau activitate în cadrul lecţiei, fie în afara ei. Aceste activităţi iau de cele mai multe ori forma unui proiect 

educaţional sau formarea unui parteneriat, instrumente care permit pe de o parte, dezvoltarea personală / 

professională a elevului, dar şi determinarea eficacităţii educaţionale în termeni de impact / rezultat. 

Răspunzând cerințelor sociale și comunitare, școala trebuie să orienteze întregul său demers 

asupra elevilor, care trebuie să devină centrul de interes al oricărui parteneriat practicat în domeniul 

educației școlare. Transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educațional, poate 

conduce în mod gradual la creşterea prestigiului școlii în comunitate și la sensibilizarea și mobilizarea 

partenerilor potențiali ai unităților de învățământ. 

Parteneriatele cu alte școlii sau instituții, cât și proiectele, exemplu proiectul educațional local 

„Împreună salvăm planeta pământ ” derulat în cadrul Școlii Gimnaziale Chelința, cu sprijinul Ocolului Silvic 

Șomcuta Mare și a Primăriei Orașului Ulmeni, prin care elevii școlii au participat la acțiuni de voluntariat – 

plantare de puieți de brad, expoziție de produse realizate din materiale reciclabile, igienizarea localități 

Chelința, desene, colaje, machete, având ca si mesaj ,,Ziua Mondială a Pământului”, dezbateri pe teme 

ecologice și expoziție de lucrări pe holul școlii realizate de elevii. 

Prin aceste proiecte și parteneriate s-a urmărit:  

- dezvoltarea conştiinţei şi conduitei ecologice a elevilor bazată pe respectul faţă de natură, 

responsabilizarea pentru prevenirea poluării şi gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul 

mediului şi sănătatea cetăţenilor; 

- promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare şi stimulare a creativităţii elevilor; 

- implicarea elevilor în activităţi ecologice de plantare de arbori, de reciclare a materialelor 

refolosibile şi transformarea acestora în obiecte utile;  

- valorificarea şi dezvoltarea simţului artistic şi practic al elevilor;  

- stimularea creativităţii elevilor;  

- informarea elevilor cu privire la înţelegerea importanţei voluntariatului în acţiunile de ecologizare a 

mediului înconjurător şi nu numai;  
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- conştientizarea faptului că fiecare dintre noi este direct responsabil de sănătatea mediului 

înconjurător. 

Prin aceste activități elevii sunt pregătiți pentru o viața activă, sunt mai responsabili față de 

comunitatea locală, își dezvoltă abilitatea de comunicare, interesul pentru munca în echipă și totodată 

ocuparea timpului liber cu activități de tip recreativ, informativ, competițional, menite să valorifice 

disponibilitățtile și abilitățile elevilor în diverse domenii. 

Pentru elevii cu dificultăți de afirmare în timpul orelor de curs, activitatea poate să reducă nivelul 

anxietății și să maximizeze potențialul intelectual. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, atitudinea proactivă, 

le stârnește interesul pentru unele discipline biologie, ecologie, geografie și își îmbunătățesc cunoștințele.       

       

 

La plantat de puieți                                                  Desen ”Ziua Pământului” 
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Scenetă realizată de elevi în cadrul parteneriatului pe tradiții. 

 

Activitate în cadrul parteneriatului cu Creșa ”Prichindel” 

 

 

Bibliografie:  

www.prof21.ro 
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IMAGINEA DE SINE ŞI COMPORTAMENTUL ALIMENTAR  

(PROF. CONSILIER ALBU SIMONA, CJRAE ALBA) 

         Alegerea temei, dintr-un complex de cauze. Printre cele mai importante au fost cazurile întâlnite în 

cadrul cabinetului de consiliere psihopedagogică şi dificultăţile întâmpinate în abordarea lor, dar şi discuţiile 

cu colegii, care ne-au semnalat înmulţirea problemelor adolescenţilor legate de stilul de viaţă, în general, 

de comportamentul alimentar, în special.  

       Rezultatele cercetării conţin aspecte importante pentru noi. Screeningul a relevat faptul că există 

probleme legate de comportamentul alimentar în rândul adolescenţilor destul de importante care sunt 

corelate cu o imagine de sine negativă.  

       Intervenţia combinată, atât la nivelul imaginii de sine cât şi a comportamentului alimentar, produce 

schimbări importante în imaginea adolescenţilor față de ei înșiși.  

Elemente teoretice    

 Structura şi  dinamica personalităţii adolescentului 

Marele dicţionar Larousse al psihologiei prezintă următoarea definiţie a personalităţii:  „Ansamblu 

de caracteristici afective, emoţionale, dinamice, relativ stabile şi generale, ale felului de a fi al unei 

persoane în modul în care reacţionează la anumite situaţii în care se găseşte” (Dicţionar Larousse de 

psihologie, pag. 824).  

Discuţiile şi perspectivele asupra personalităţii trebuie să aibă în vedere termenii de dezvoltare şi 

devenire, mai ales atunci când abordăm personalitatea din perspectivă educaţională. Pedagogia abordează 

problema personalităţii sub aspectul dezvoltării şi al educaţiei, pentru a identifica cele mai bune căi, 

mijloace şi procedee de formare, stimulare şi dezvoltare a personalităţii copilului.  

  Copilăria şi adolescenţa  sunt perioade foarte importante, deoarece personalitatea individului se 

formează, se organizează şi se dezvoltă începând încă din primii ani de viaţă şi continuă chiar şi după 

maturitate. În această perioadă de timp, de la începutul vieţii persoanei, se produc numeroase transformări 

rapide şi cu caracter specific. Numeroşi psihologi au descris formarea şi dezvoltarea personalităţii în 

termeni de stadii de dezvoltare, însă de pe poziţii diferite.  

Adolescența 

 „Adolescenţa este etapa distinctă în evoluţia individului care se situează între copilărie şi tinereţe, 

prezentând aspecte caracteristice în plan biologic şi psihosocial. Cuprinde două etape: a. preadolescenţa 

(pubertatea), între 12-15 ani; b. adolescenţa propriu-zisă, situată între 15-18 ani” (C. Zamfir et al., 1998, 

pag. 19).  

Adolescenţa presupune schimbări de mare intensitate, resimţite ca atare, uşor observabile atât la 

nivelul fizic, al aspectului exterior, cât şi în comportament. Mai mult decât atât, aceste schimbări fac 

posibilă reorientarea copilului, devenit adolescent, spre mediul social care devine mai important şi mai 

extins decât a fost până.  

     Imaginea de sine şi stima de sine 

      Imaginea de sine cuprinde elementele ce ţin de fizicul şi psihicul persoanei, aşa cum sunt percepute ele 

de aceasta. Ea nu este un dat static, ci se află în schimbare, mai ales în perioada adolescenţei. Poate fi 
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definită şi ca mod în care oamenii îşi percep propriile caracteristici fizice, emoţionale, cognitive, sociale şi 

spirituale  

Imaginea de sine influenţează comportamentele, relaţiile cu ceilalţi şi raportarea la propria 

persoană, de aceea este important ca oamenii să se perceapă cât mai corect, să dezvolte convingeri realiste 

despre ei înşişi. Există persoane care, deşi au o înfăţişare fizică plăcută, se percep ca fiind fie prea slabe sau 

prea grase, prea înalte sau prea scunde, insuficient de inteligente etc. Percepţia de sine nu reprezintă 

neapărat adevărul despre propria persoană, ci este doar o părere pe care fiecare persoană o are despre 

sine. Imaginea de sine reprezintă o evaluare globală a propriei persoane, care nu este înnăscută, ci se 

formează prin învăţare, din experienţele pe care le are individul, din acţiunile pe care le realizează şi la care 

participă. Dispoziţia de a se autoevalua e învăţată în procesul socializării, când persoana devine conştientă 

de valoarea proprie prin raportare la ceilalţi şi la dorinţele şi scopurile proprii. 

Comportamentul alimentar 

              „Comportamentul alimentar reprezintă ansamblul activităţilor de căutare şi îngurgitare a hranei. 

Este reglat de sistemul nervos central care integrează informaţiile referitoare la alimentaţie, starea 

organismului şi a funcţiilor sale metabolice, experienţa alimentară anterioară” (Marele dicţionar al 

psihologiei - Larousse, pag. 63).  

Tulburări ale comportamentului alimentar  

“Tulburările comportamentului alimentar sunt condiţii complexe, care apar dintr-o combinaţie de 

lungă durată a factorilor psihologici, comportamentali, emoţionali, interpersonali şi sociali. Persoanele cu 

tulburări de alimentaţie folosesc adesea produsele alimentare şi controlul alimentelor în încercarea de a 

compensa sentimentele şi emoţiile care altfel pot deveni copleşitoare.” (G. Buicu et al., 2013, pag. 77) 

  Relaţia imagine de sine – comportament  alimentar 

Cea mai simplă şi directă legătură între imaginea de sine şi comportamentul alimentar se regăseşte 

în caracterizarea principalelor tulburări ale comportamentului alimentar. Indivizii cu anorexie nervoasă au o 

imagine a corpului deformată, se văd supraponderali, cu toate că sunt puternic subponderali de obicei, iar 

printre semnele timpurii care îi pot avertiza pe cei din jur se numără cura de slăbire şi practicarea excesivă a 

exerciţiilor fizice, ambele având ca scop remodelarea corporală. Persoanele bulimice sunt înclinate să aibă 

stimă de sine scăzută şi pot ajunge să fie copleşite de ruşine şi nemulţumite faţă de propria persoană, 

aceste trăiri apărând de obicei după un episod de exces alimentar.  

Preocupările faţă de imaginea corpului – felul în care crede persoana că arată - apar adesea în 

copilăria mijlocie sau mai devreme, se intensifică în adolescenţă şi pot duce la eforturi obsesive de a 

controla greutatea atât în adolescenţă cât şi în viitor (Davidson şi Birch, 2001, apud Diane E. Papalia, 2009).  

Un studiu prezentat de Daniel Goleman în cartea sa „Inteligenţa emoţională”, realizat de un medic 

pediatru pe 271 de tinere, relevă faptul că jumătate dintre ele considerau că sunt prea grase, deşi 

majoritatea aveau greutatea normală (D. Goleman, 2001). 

Legături ale imaginii de sine şi comportamentului alimentar se regăsesc însă şi în afara patologiei. 

Mulţi adolescenţi încep diete sau cure de slăbire din dorinţa de a arăta bine, acel bine care este promovat 

în mass-media şi care aparţine modelelor spre care adolescentul tinde. Discuţiile despre cure, diete şi 

exerciţii fizice sunt şi ele tot mai prezente în mass-media, ca şi sfaturile pentru „o siluetă perfectă”, care 

însă nu ţin cont de specificul individual sau al vârstei. Astfel, adolescentul interiorizează preocuparea pentru 

aspectul fizic, deja prezentă datorită specificului vârstei, şi acţionează în consecinţă.  
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 Intervenţia  pentru îmbunătăţirea imaginii de  sine şi a comportamentului alimentar                       

Obiectivele cercetării sunt unele practice, deoarece urmăresc studierea realităţii în vederea 

ameliorării funcţionalităţii ei. Cercetarea de faţă propune un screening şi un program de intervenţie 

psihoeducaţional în vederea evaluării, ameliorării şi soluţionării unor probleme legate de imaginea de sine 

și comportamentul alimentar al adolescenților.  

Alegerea  şi descrierea participanţilor la cercetare      

Populaţia cercetării este formată din 104 adolescenți, elevi ai claselor a VII-a și a VIII-a de la Colegiul 

Naţional Lucian Blaga din Sebeş și Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” cu vârste cuprinse între 

treisprezece și cincisprezece ani, provenind atât din mediul urban cât şi din mediul rural  

Metode şi tehnici utilizate: 

 Chestionarul: Primul chestionar, cel referitor în special la comportamentul alimentar conţine 

paisprezece întrebări, cel de-al doilea chestionar, referitor la imaginea de sine, cuprinde opt întrebări cu 

răspuns închis şi este o adaptare a chestionarului de stimă de sine al lui Rosenberg, care conţine şi două 

întrebări referitoare la aspectul fizic. 

Aplicarea, analiza şi interpretarea chestionarelor folosite 

Servirea micului dejun de către adolescent 

 
 

Răspunsurile întrebarea numărul 3“Câte fructe şi legume mănânci într-o zi?” sunt încurajatoare. 
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Întrebarea 4: De obicei, cât de des consumi băuturi carbogazoase pe parcursul unei săptămâni 

13 elevi – niciodată 

16 elevi - 1 dată/săpt. 

28 elevi – de 2-3 ori/săpt. 

13 elevi – de 4-6 ori /săpt. 

8 elevi –  zilnic 

25 elevi – zilnic - de mai multe ori pe zi  

 

Răspunsurile la  întrebarea 7: Ai ţinut vreodată cură de slăbire? au fost următoarele: 64 niciodată, 14 o 

dată, 6 de 2 ori, 6 de 3 ori, 12 de mai multe ori. 

 
 

Întrebarea 11: Sporturile pe care le practic sunt……. 
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Variantele prezentate de adolescenţi au fost următoarele: fotbalul, baschetul, tenisul, handbalul, 

body building-ul, ciclismul, dansul, aerobicul, alergarea.  

Sporturile practicate de adolescenţii implicaţi în cercetare sunt foarte diverse. Mai mult decât atât,  

doar 20 dintre ei nu practică sporturi.  

 

Câteodată mă gândesc că am mai multe kilograme decât mi-aș dori. Această afirmație a fot 

considerată de: 

29 de elevi în total dezacord 

34 de elevi nu au fost de acord 

28 de elevi au fost de acord 

13 elevi foarte de acord  

Câteodată consider că cel puțin un element al aspectului meu fizic este nemulțumitor. 

10 elevi sunt în total dezacord 

19 elevi nu sunt de acord 

61 elevi sunt de cord 

14 elevi sunt foarte de acord  

Descrierea planului de intervenție: 

Prima întâlnire a presupus stabilirea regulilor grupului, prezentarea obiectivelor programului de 

intervenţie, prezentarea medicului şcolar, a asistentei medicale şi a doamnei profesoare de sport cu care 

vom colabora și  intercunoşterea participantelor.  

Cea de-a doua întâlnire a debutat cu prezentarea de către personalul medical a principiilor unei 

alimentaţii sănătoase şi a meselor zilei şi a continuat cu activitatea „Eu sunt o persoană care…”. Această 

activitate are ca principal obiectiv să clarifice aspecte ale propriei identităţi. Activitatea debutează prin 

comunicarea cu ajutorul gesturilor a participanţilor atunci când le sunt adresate întrebări în legătură cu 

propria persoană. Continuă cu „Fişa de sortare” şi un plic cu bileţele ce conţin propoziţii. Elevii trebuie să 

citească propoziţiile şi să le sorteze în funcţie de categoriile de pe fişa de sortare. Rezultatele activităţii 

individuale sunt împărtăşite şi celorlalţi, apoi sunt folosite întrebările de conţinut şi personalizare. 

La cea de-a treia întâlnire a fost parcursă activitatea „Mă evaluez negativ, mă evaluez pozitiv”. 

Obiectivele acestei activităţi sunt: identificarea modalităţilor prin care adolescenţii se evaluează negativ şi 

identificarea de calităţi. Această activitate presupune folosirea unei fişe de lucru care conţine afirmaţii şi 

întrebări, dar şi coli flip-chart care conţin mai multe întrebări. Activitatea se desfăşoară atât individual cât şi 

pe grupe. Se finalizează cu întrebările de conţinut şi personalizare. 

Beneficiile exerciţiului fizic sunt prezentate cu ocazia celei de-a patra întâlniri, la care a participat 

doamna profesoară de educaţie fizică. Obiectivele acestei activităţi sunt: înţelegerea noţiunii de exerciţiu 

fizic, abordarea corectă a exerciţiului fizic, înţelegerea diferenţei dintre exerciţiul fizic pedeapsă şi exerciţiul 

fizic plăcere. Activitatea s-a finalizat cu întrebările adolescentelor pentru doamna profesoară de sport (în 

anexă sunt prezentate materialele folosite). 
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Ce-a de-a cincea întâlnire, „Mărire”, urmăreşte să consolideze obiectivele celei de-a treia întâlniri, 

dar urmăreşte să îi ajute pe adolescenţi să facă faţă fată sentimentelor de stânjeneală şi timiditate, mai ales 

celor legate de propria înfăţişare. După imaginarea unui aparat foto care măreşte şi accentuează aspectele 

pentru care adolescentul se simte cel mai jenat, urmează explicaţia „măririi” ca proces ce are loc doar în 

mintea adolescentului. Participanţii trebuie să scrie un articol pentru adolescenţii care îşi imaginează că 

ceilalţi le observă toate cusururile, oferindu-le sfaturi şi sugestii pentru a depăşi timiditatea. Activitatea se 

încheie prin citirea câtorva articole şi notarea sugestiilor. Adolescenţii trebuie să distingă între evaluarea de 

tipul „totul sau nimic” şi evaluarea trăsăturilor. Activitatea începe prin trecerea unei oglinzi prin clasă. 

„Oglindă, oglinjoară de pe perete” este activitatea prin care dorim să îi facem pe e fiecare participant a 

patru lucruri pozitive pe care le-a văzut când s-a uitat în oglindă, dar şi notarea a patru însuşiri pozitive care 

nu ţin de aspectul lor fizic. Se continuă cu notarea aspectelor negative şi cu accentuarea ideii că toţi avem şi 

calităţi şi defecte. Cercul în care sunt notate aspectele pozitive şi negative este o modalitate de vizualizare 

persoanei ca tot. Activitatea se încheie cu întrebările de conţinut şi personalizare. 

 „Capabilă şi valoroasă” este ce-a de-a şaptea activitate care urmăreşte să îi ajute pe adolescenţi să 

nu internalizeze fiecare critică sau comentariu şi să nu se evalueze negativ global. Pentru desfăşurarea 

acestei activităţi este nevoie de o coală de hârtie şi de povestea „Capabilă şi valoroasă.” În timpul citirii 

poveştii, de câte ori apare o caracterizare negativă sau o jignire la adresa protagonistei poveştii este ruptă o 

bucată de hârtie. După citirea poveştii sunt cerute participanţilor variante de reacţii la criticile primite de 

protagonistă. Activitatea se încheie cu discuţia despre utilitatea folosirii dialogului interior în diferite 

situaţii. 

„Managementul emoţiilor” este ce-a de a opta activitate cuprinsă în programul de intervenţie. Prin 

folosirea acestei activităţi s-a urmărit ca adolescenţii să identifice strategii eficiente pentru managementul 

emoţiilor şi să distingă între strategiile sănătoase şi cele nesănătoase de management al emoţiilor. Pentru 

această activitate sunt necesare două fişe, cea cu carduri de joc şi cea cu fişa de sortare, împărţirea  

participanţilor în grupuri de către patru, coli flip-chart şi markere. Elevii discută despre ce fac ei pentru a-şi 

controla emoţiile, noteză ideile principale pe coli, iar apoi folosesc cardurile de joc şi fişele de sortare. 

Activitatea se încheie cu  discuţii pe marginea întrebărilor de conţinut şi personalizare.  

„Îmi urăsc greutatea” este penultima activitate. Obiectivele propuse pentru această întâlnire 

presupun ca adolescentele să înveţe mai multe despre anorexie şi bulimie şi să identifice problemele 

sociale, emoţionale, cognitive şi fizice asociate cu tulburările de alimentaţie. La această întâlnire este 

prezent şi personalul medical al şcolii pentru oferirea de informaţii suplimentare. Activitatea începe prin 

cerea adresată participantelor de a spune ceea ce ştiu despre anorexie şi bulimie. După aceea sunt 

distribuite fişa informativă „Îmi urăsc greutatea” şi povestirea „Îmi urăsc greutatea”. Întâlnirea se încheie  

cu discuţii pe baza întrebărilor de conţinut şi personalizare şi explicaţii suplimentare oferite de personalul 

medical. 

Ultima întâlnire a început cu activitatea „Câştigă prin stabilirea obiectivelor” adaptată pentru 

programul nostru de intervenţie, ale cărei obiective sunt: diferenţierea între obiectivele de scurtă durată şi 

cele de lungă durată, distingerea obiectivelor realiste de cele nerealiste şi învăţarea adolescentelor să-şi 

stabilească obiective realiste de scurtă şi lungă durată. Activitatea debutează cu definirea de către 

adolescente a obiectivelor, continuă cu fişa de lucru „Câştigă prin stabilirea obiectivelor” şi lucrul pe grupe. 

Întâlnirea s-a încheiat cu discutarea întrebărilor de conţinut şi personalizare. 
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  Toate materialele folosite au fost preluate din Vernon, A., (2000), „Ce, cum, când în terapia 

copilului şi adolescentului” şi Vernon, A., (2000), „Paşaport pentru succes în dezvoltarea emoţională, 

cognitivă şi personală a adolescenţilor din clasele IX-XII”).  

Am întâmpinat dificultăţi în alegerea celor mai potriviţi itemi pentru chestionare, în alegerea celor 

mai adecvate activităţi pentru programul de intervenţie, aşa cum arată ele în cercetarea noastră, dar şi în 

prelucrarea datelor obţinute de la o populaţie a cercetării atât de numeroasă. 

Adolescenţii, populaţia asupra căreia ne-am concentrat în studiul de faţă, au fost deschişi şi 

interesaţi de tema abordată.  

Metodele folosite pot suferi modificări astfel încât, pe viitor, informaţiile oferite să fie mai punctuale 

şi, poate, mai uşor de cules şi prelucrat. Subiectul abordat poate fi cercetat în continuare şi prin intermediul 

altor metode, iar planul de intervenţie poate fi adaptat grupurilor de subiecţi cu care vom continua să 

lucrăm. 

Considerăm că abordarea comună a problemelor legate de imaginea de sine şi comportamentul 

alimentar constituie un avantaj în încercarea de a ajuta adolescenţii dar şi o perspectivă care poate fi 

aprofundată şi consolidată în vederea obţinerii de rezultate optime.    

 

SĂPTĂMÂNA DEPRINDERILOR SĂNĂTOASE LA ASOCIAŢIA „OAMENI CU GREUTAT”  

SCOP: Implicarea tinerilor supraponderali în activităţi educative şi sportive, utile în deprinderea 

unor obiceiuri sănătoase de viaţă. 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

  Evaluarea gradului de supraponderabilitate şi informarea unui numar de 25 de beneficiari, cu vârste 

intre 14 si 19 ani, cu privire la problemele de greutate şi modalităţile de combatere/prevenire a apariţiei 

acestor probleme. 

Creşterea gradului de implicare în activităţi sportive şi de deprindere a unor obiceiuri alimentare 

sănătoase pentru cei 25 de beneficiari implicaţi în proiect. 

DURATA / PERIOADA DE DESFĂŞURARE:  

       Activităţile vor fi desfăşurate lunar sub formă de ateliere tematice grupate în ultima săptămana a 

lunii, începând cu luna noiembrie 2016 şi până la sfârşitul anului şcolar 2016-2017. 

D. GRUP ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI:       

      Beneficiari direcţi vor fi 25 de copii supraponderali sau cu tendinţa de a deveni supraponderali, cu 

vârste între 14 si 19 ani din judetul Alba.  

        E.  ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI :  

Atelier de evaluare a greutăţii paricipanţilor şi Informare cu privire la problemele de greutate şi 

consecinţele acestora la nivel individual.  
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VALENȚE EDUCATIVE ALE PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE-

COMUNITATE. IMPLICAREA ELEVILOR CU CES ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII.  

(PROFESOR PSIHOPEDAGOG: TEKERES KINGA, CENTRUL ȘCOLAR DE 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.3 REGHIN) 

A fi împreunã este un început, a rămâne împreunã este un progres, a munci împreunã este un 

succes. (Henry Ford) 

Repere ale comunităţii 

La noi, comunitatea există, de cele mai multe ori, doar ca noţiune geografică. Ideea de comunitate 

rămâne, de cele mai multe ori, un deziderat. 

O comunitate adevărată este puternică în momentul în care membrilor ei le pasă de problemele 

comunităţii şi se simt răspunzători pentru ceea ce se întâmplă în comunitatea lor, având încredere unii în 

alţii, cooperând pentru a rezolva problemele care apar. Școlii îi revine rolul de organizator social al 

comunităţii, instituţie care trebuie să aibă iniţiativa parteneriatelor comunitare, care pot să definească 

societatea românească după noi valori şi repere. 

Parteneriatul pentru participare – colaborarea de tip şcoală-familie-comunitate 

 Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două său mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.  

 Şcoala reprezintă un pilon al comunităţii, una dintre instituţiile de bază pentru existenţa şi 

dezvoltarea unei comunităţi. Şcoala creează în jurul său o nouă comunitate, care cuprinde, în primul rând, 

beneficiarii direcţi ai acesteia: elevii, profesorii, părinţii, apoi alte instituţii comunitare de ordin 

guvernamental sau nonguverna-mental. În ambele situaţii, parteneriatul este un mecanism care facilitează 

relaţionarea dintre şcoală, instituţiile şi membrii comunităţii. 

 Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă 

succes la şcoală şi, mai târziu, in viaţă. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în 

organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Prin parteneriatul școală-familie-comunitate se asigură procesul de 

integrare socială. Astfel se promovează relațiile interumane care contribuie la dezvoltarea persoanei, 

descoperirea de sine și a celor din jur. 

Implicarea elevilor cu CES în viaţa comunităţii 

Participarea începe cu comportamente relativ simple, care ţin de modul de viaţă al fiecăruia. 

Treptat, ea devine o caracteristică a culturii şcolii şi a comunităţii locale.  

Participare elevilor cu CES la viaţa comunităţii poate presupune: schimburi de experienţă între şcoli, 

proiecte de participare a elevilor la viaţa comunităţii, întâlniri cu unii reprezentanţi ai comunităţii, campanii 

de informare şi de educaţie a populaţiei, acţiuni ecologice, festivităţi, vizite la muzee, biblioteci, primărie, 

voluntariat etc. 

Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea 

calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje. Acestea sunt: împletirea teoriei cu 

practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală pote fi aplicat în cadrul unei acţiuni concrete; acţiunile 

dezvoltă la elevi responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor; se creează legături la nivelul 
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comunităţii; se stimulează gândirea critică; se educă percepţia multiculturalităţii, se dezvoltă stima de sine 

şi devotamentul pentru ideile civice. 

Pentru consolidarea unui set de valori stabil şi coerent care sprijină şcoala în formarea la copii a 

conduitei favorabile, a unui stil de viaţă sănătos mintal, emoţional, fizic şi socio-moral am urmărit, 

implicarea elevilor şi a familiilor acestora în viaţa comunităţii prin diverse parteneriate: Sunt valoros! – 

actvități de loisir și de dezvoltare personală, Clasa prietenă - activități formale și nonformale realizate în 

parteneriat, precum şi implicarea în proiectul ”Creștem împreună” din cadrul programului de voluntariat al 

ONG Salvaţi Copii – filiala Tg. Mureş. 

Activităţi desfăsurate cu elevii în scopul implicării acestora în comunitatea de care aparţin în anul 

școlar 2018-2019 

100 de Ani de România - festivităţi închinate sărbatoririi Zilei Naţionale a României realizate în 

cadrul parteneriatului Clasa prietenă -  activităţi de intergrare şi relaţionare; 

Cine sunt eu? – întâlnire realizată în cadrul parteneriatului Sunt valoros! în colaborare cu profesorul 

consilier şcolar - activitate de autocunoaştere; 

E ziua mea de naştere! -  întâlnire realizată în cadrul proiectului ”Creștem împreună”- programului 

de voluntariat al  ONG Salvaţi Copii – filiala Tg. Mureş - activitate de socializare şi petrecere a timpului liber 

pentru voluntari, elevi, aparţinători, cadre didactice; 

Vine, vine Moş Crăciun! - întâlnire realizată în parteneriat în cadrul proiectului ”Creștem 

împreună”- programului de voluntariat al ONG Salvaţi Copii – filiala Tg. Mureş - serbare şcolară, îndeplinirea 

unor roluri sociale; 

Bucuriile iernii - întâlnire realizată în cadrul parteneriatului Sunt valoros! în colaborare cu– 

confecţionare şi oferire de felicitări celor dragi; 

Îmi place! Nu-mi place - întâlnire realizată în cadrul parteneriatului Sunt valoros! – activităţi de loisir 

şi socializare; 

Magia prieteniei – activitate extracurriculară desfășurată în cadrul parteneriatului Clasa prietenă - 

realizarea de obiecte cu valoare de simboluri ale prieteniei și Photo booth – Umbrela prietenie, trezirea 

admirației față de prietenia autentică; 

Șezătoare tradițională – obiceiuri și tradiții pascale - activitate extracurriculară desfășurată în cadrul 

parteneriatului Clasa prietenă - însuşirea de cunoştinţe privind tradiţiile naţionale şi antrenarea unor 

deprinderi creative; 

La restaurant - activitate extracurriculară de socializare; vizită didactică - o experiență inedită în 

care elevii au vizitat bucătăria unei unității comerciale, au urmărit procesul tehnologic de producere a unor 

prosuse alimentare și au degustat diverse produse alimentare. 

Analiza SWOT privind activitățile desfășurate pentru implicarea elevilor cu CES în viața comunității 

Puncte tari: stimulearea muncii colaborative și a potențialului creativ, generarea de noi idei ; 

dezvoltarea următoarelor capacităţi cognitive: imaginaţie, creativitate, investigaţie; asigurarea dezvoltării 

personale a fiecărui elev, creșterea stimei de sine; combinarea unor idei, care se completeză reciproc; 

formarea şi dezvoltarea de abilități sociale; dezvoltarea capacității autoevalutive; interrelaţionarea pozitivă 

prin comunicare, negociere, conflict constructiv; utilizarea conştientă a unor mecanisme de gândire critică 

și creativă; atingerea unor obiective privind  obținerea performanţei şcolare. 
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Puncte slabe: productivitatea unor copii scade uneori, atunci când sunt obligaţi să colaboreze cu alţi 

colegi; comportamentele disruptive ale unor elevi. 

Oportunităţi: promovarea unor competenţe reale; dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor 

prin implicarea acestora în proiecte educative diferite, concursuri, serbări; implicarea elevilor în diverse 

activităţi extracurriculare. 

Ameninţări: reticența unor membri ai comunității în a dezvolta proiecte de parteneriat; evitarea 

propriilor responsabilități, unii elevi muncesc şi pentru alţii rigiditatea unor elevi și incapacitatea de a lucra 

în echipă. 

În loc de concluzie 

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. 

Consider că nu există "reţete" pentru implicarea copiilor cu CES în viaţa comunităţii. Cei care 

manifestă deschidere pentru stimularea participării, elevilor şi a familiilor acestora, la viaţa comunităţii de 

care aparţin, vor găsi şi strategiile potrivite. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o 

şansă. Învăţând împreună, în comunitate, copiii învaţă să trăiască împreună, să se accepte şi să se ajute la 

nevoie. 

Prin crearea parteneriatului şcoală–familie–comunitate copiii câştigă un mediu de dezvoltare mai 

bogat, între membri comunităţii se creează relaţii pozitive şi fiecare îşi va dezvolta sentimentul coeziunii 

sociale. 

"Un individ învaţă să participe participând efectiv, mai degrabă decât prin a învăţa despre 

participare" (Karen O’Shea). 
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PROGRAM DE PREVENŢIE A ABSENTEISMULUI ŞCOLAR  

„CU DRAG, LA ŞCOALĂ…” - NIVEL LICEAL  

(COORDONATORI: PROF. CONS.  DRASCHAN NICOLETA, PROF. CETEAN 

EMIL, PROF. DIR. DINCĂ CRISTIAN)  

REPERE TEORETICE: 

1. Definire, caracterizare 

 problemă socială; conduită evazionistă, cronică, care reflectă atitudinea structurată a lipsei de 

interes,   motivaţie, încredre în educaţia şcolară; 

 fuga de la ore este o problemă predominant emoţională (conduită de tip evazionist; evadare fizică 

şi psihologică din situaţia percepută ca traumatizantă); 

 formă de manifestare a devianţei şcolare (semnal tardiv al existenţei unor probleme) 

 reducere a ataşamentului şi a integrării, identificare scăzută cu obiectivele şi aspiraţiile grupului (de 

elevi). 

Forme: 

 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la câteva 

discipline);

 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează abandonul 

şcolar);

 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra- sau interpersonală);

 dorinţa de a fi cu partenerul (la adolescenţi);

 dorinţa de apartenenţă la grup (,,ritualuri de iniţiere’’);

 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem.



3. Cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de 

interes, încredere scăzută în educaţia şcolară, oboseală, anxietate, autoeficacitate scăzută, imagine de sine 

deteriorată, sentimente de inferioritate, abilităţi sociale reduse, pasivitate; refuzul de a adera la o alegere 

făcută de alţii (reacţie la presiunea exercitată de dorinţele adulţilor) care ţin de familie, condiţiile socio-

economice ale familie: sărăcia, stil parental indiferent, neglijent, familii dizarmonice, părinţi foarte ocupaţi 

sau plecaţi în străinătate care ţin de contextul şcolar specific (inclusiv relaţia profesor-elev): presiunea 

grupului, supraîncărcarea şcolară, comunicarea defectuasă elev-profesor (ironizarea, umilirea elevului) 

evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflict cu colegii, practici educative percepute de elevi ca fiind 

nedrepte, frustrante, incompatibilitate între aspiraţiile, trebuinţele de învăţare şi oferta educaţională a 

şcolii; formă de apărare –împotriva disciplinei excesiv de rigidă şi severă, politici proabsenteiste ale şcolii la 

elevii din clasele terminale (în şcolile de ,elită’’). Foarte importantă este şi variabila vârstă: la elevii mici - 

fuga de la şcoală poate fi o manifestare a ,,fobiei şcolare’’; cauze: dependenţă crescută de părinţi, părinţi 

care valorizează excesiv educaţia şcolară; stiluri parentale supraprotectoare, autoritare sau indiferente; 

strategie defensivă faţă de colegii violenţi, eşecul şcolar, situaţii umilitoare; la elevii mari - fuga de la ore 
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este rezultatul unei opţiuni (proces de deliberare, luare adeciziei); cauzele pot fi: frica de evaluare, de 

eşec, fobia / anxietatea socială (frecventă în perioada adolescenţei, manifestată prin anxietate faţă de 

situaţia de a fi observat de colegi, teama de a vorbi în public, teama de a interacţiona cu persoane de sex 

opus, teama de critică, stimă de sine scăzută); teama de pedeapsă, teama de pierdere a statutului în grup  

riscurile fugii de la şcoală: depresia, consum de toxice legale şi ilegale, acte delictuale, abandon şcolar. 

ARGUMENT: 

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice, problemele de relaţionare 

între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional 

redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) determină mai multe 

probleme emoţionale la copii decât în trecut. 

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de dependenţă, 

metodele educative ineficiente, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica 

de examene etc., toate constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evită 

confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o 

problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea 

structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Din păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă 

pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. Din acest motiv se impune cu necesitate prevenirea 

absenteismului si implicit a consecintelor majore pe care ar putea sa le determine, dintre care cea mai 

gravă ar fi abandonul şcolar. 

SCOP:  

 Conştientizarea elevilor cu privire la consecinţele absenteismului şcolar; 

 Reducerea fenomenului absenteismului şcolar. 

OBIECTIVE: 

 Identificarea elevilor care subscriu fenomenului de absenteism şcolar;

 Monitorizarea elevilor care fug de la ore, ca măsură de prevenire a absenteismului şcolar;

 Implementarea unui set de măsuri specifice cu scopul reducerii fenomenului absenteismului şcolar;

 Conştientizarea elevilor asupra rolului şcolii în evoluţia lor ulterioară;

 Creşterea importanţei şcolii în sistemul de valori al individului.

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor IX-XII 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: SEM II an școlar 2018 - 2019 

Se realizează o bază de date cu numărul de absenţe nemotivate pentru fiecare clasă. Programul se va 

implementa la clasele cu număr crescut de absenţe pe semestrul II pentru acest an şcolar. 

ŞEDINŢA 1: „O şcoală prietenoasă” 

Prezentarea temei programului de prevenţie-intervenţie, a necesităţii realizării lui şi a scopului acestuia. 

(2 minute). 
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Exerciţiul 1 

Fiecare elev este invitat să completeze individual pe o fişă de lucru spaţiile lacunare. Se discută în diade 

alegerile făcute, iar la nivel frontal se sintetizează motivele pentru care le place să vină la şcoală. (8 minute). 

1. Vin la şcoală pentru că ........................... 

2. Cel mai plăcut moment dintr-o zi de şcoală este ................................. 

3. La şcoală pot să................... dar nu pot să................................ 

4. La şcoală îmi place să.................... dar nu îmi place să ......................... 

 

Exerciţiul 2 

Elevii sunt invitaţi să intre în cercul prieteniei, să închidă ochii şi să-şi imagineze o şcoală ideală, şcoala 

în care ar vrea să înveţe. Apoi se împart în grupe de 4-5 participanţi şi pe o coală de flipchart au sarcina să 

realizeze un colaj / desen din care să reiasă ce se vede, ce se aude, ce se simte într-o şcoală ideală. Se expun 

toate colajele şi se realizează „Turul galeriei”. (15 minute). 

Exerciţiul 3 

În grupele constituite la exerciţiul anterior se solicită elevilor să listeze factorii care ţin de ei în a realiza 

o şcoală prietenoasă şi să specifice modalităţi concrete de intervenţie. Se discută frontal rezultatele muncii 

în grup şi se concluzionează că şcoala poate fi un loc plăcut şi suntem responsabili fiecare dintre noi - 

elev/profesor - să realizăm acest lucru. 

10 minute 

Exerciţiul 4 – Joc de rol 

Se solicită trei voluntari care vor părăsi sala de clasă, însoţiţi de profesor. Aceştia vor avea de 

interpretat câte un rol: profesorul autoritar, profesorul democrat şi profesorul indiferent. Fiecare va trebui 

să ceară absenţii – clasa va răspunde că sunt 5 absenţi la ora respectivă. 

Primul profesor, cel autoritar, va începe să moralizeze clasa, să îşi manifeste făţiş nemulţumirea pentru 

numărul mare de absenţi, să ameninţe elevii că în orele următoare, dacă se repetă situaţia, vor da lucrare 

de control. 

Al doilea profesor, cel democrat, va încerca să afle cauza pentru care absentează elevii, să implice elevii 

prezenţi în rezolvarea situaţiei absenteismului nemotivat, să întrebe elevii dacă şi la alte ore se manifestă 

acest fenomen. 

Al treilea profesor, cel indiferent, va cere absenţii şi va trece la predarea lecţiei. La nivel frontal, se 

dezbat următoarele aspecte: care situaţie a fost confortabilă / inconfortabilă pentru elevi, cu motivarea 

răspunsului; care dintre profesori a stimulat implicarea în rezolvarea situaţiei colegilor absenţi. (12 minute). 

Evaluare 

Pe o scală de la 1 la 5 (1 minim – 5 maxim) se solicită elevilor să spună cât de mulţumiţi sunt de 

propria şcoală, în raport cu şcoala ideală. (3 minute) 

ŞEDINŢA 2: „Este în avantajul meu să lipsesc de la ore?! ” Exerciţiul 1 
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Folosind metoda brainstorming, se solicită elevilor să spună ideile care le asociază cu termenul de 

ABSENTEISM. Toate părerile sunt notate şi discutate. Pornind de la răspunsurile elevilor se defineşte 

conceptul de absenteism. (5 minute) 

Exerciţiul 2 

Li se propune elevilor să răspundă la un minichestionar care cuprinde următoarele întrebări: Câte 

absenţe nemotivate ai? Unde eşti cel mai adesea când lipseşti de la şcoală? Ce faci când lipseşti de la 

şcoală? Care sunt motivele pentru care lipseşti de la şcoală? 

Se notează trei coloane pe tablă: Unde eşti ?, Ce faci?, Motivele? (întrebările 2-4 din chestionarul 

anterior) – în care se sintetizează răspunsurile tuturor elevilor. Pornind de la cele trei coloane se va discuta 

frontal cu elevii despre cele mai frecvente cauze ale absenteismului. (7 minute) 

Exerciţiul 3 

Elevii sunt grupaţi în echipe şi au sarcina, în funcţie de anumite cauze ale absenteismului, 

identificate anterior (ex: evitarea unei note mici, ora este plictisitoare, influenţa anturajului, oboseala 

datorită suprasolicitării în activităţile casnice, stresul etc) să identifice consecinţele pozitive şi negative ale 

acestui fenomen. Fiecare grupă îşi prezintă ideile şi li se atrage elevilor atenţia asupra consecinţelor 

negative, pe termen scurt şi lung. (13 minute) 

Exerciţiul 4 

Li se propune elevilor, ca lucrând în echipe, să găsească modalităţi, strategii de combatere a 

absenteismului din perspectiva diferitelor persoane: prima grupă din perspectiva elevului care absentează, 

a 2 a grupă din perspectiva profesorului diriginte, a 3-a grupă din perspectiva unui coleg de clasă, a 4-a 

grupă din perspectiva părintelui şi a 5-a grupă din perspectiva directorului, strategii pe care le notează pe 

coli de flipchart. 

Apoi, fiecare grupă îşi desemnează un elev care să raporteze strategiile propuse în echipă prin care 

să convingă elevii să nu mai absenteze. (20 minute) 

Exerciţiul 5 

Se solicită elevilor să formeze un cerc şi să transmită colegului din dreapta un mesaj care începe cu 

expresia “Este bine să vii la şcoală pentru că................” 

ŞEDINŢA 3: Stresul - o cauză a absenteismului pe care o putem depăşi Exerciţiul 1 

Unui elev voluntar i se leagă o sfoară împrejurul corpului şi i se solicită să facă diferite activităţi: să 

aprindă lumina, să scrie pe tablă, să şteargă tabla. Elevului voluntar i se solicită să facă aceleaşi lucruri, fără 

a fi legat şi să vorbească despre cele două ipostaze în care a fost pus: ce a simţit, cum a fost, când a fost mai 

greu, mai uşor… Li se atrage atenţia elevilor asupra comparaţiei metaforice dintre stres şi situaţia în care te 

simţi ca „legat de mâini şi de picioare”, o situaţie în care simţi că te confrunţi cu cerinţe, sarcini percepute 

ca dificile, dureroase, greu de îndeplinit. (5 minute). 

Exerciţiul 2 

Li se solicită elevilor ca aleatoriu să definească noţiunea de stres. 

Se împarte clasa pe grupe de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă realizează o listă cu surse de stres şcolar 

pe care o prezintă apoi întregii clase. Urmează discuţii cu întreaga clasă. Ca o concluzie se precizează că 
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sursele de stres pot fi înlăturate, diminuate, tolerate necesitând adaptare, etc. Se face diferenţierea între 

,,dis-stres” si ,,eu-stres”. 

Eustresul - provocat de evenimentele pozitive, plăcute: revederea unei fiinţe dragi, aflarea unei 

veşti bune, reusita la un examen etc. 

Distresul: este provocat de situaţii şi evenimente neplăcute şi este cel mai des întâlnit având un 

potenţial nociv pentru organism. De obicei unda de şoc a distresului se difuzeză în tot organismul 

deteriorând sistemul imunitar şi crescând riscul îmbolnăvirilor. (10 minute). 

Exerciţiul 3 - Metoda „alegerii forţate” 

Elevii vor fi grupaţi în 4 sau 6 grupe, 3 grupe vor trebui să găsească argumente prin care să susţină 

afirmaţia „Stresul-o cauză a absenteismului” iar 3 grupe să combată aceeaşi afirmaţie. Ideile generate în 

grup vor fi prezentate sub formă de dezbatere, printr-un reprezentant al fiecărei grupe. (18 minute) 

Exerciţiul 4 - Elevii vor fi aşezaţi în perechi, după care se va distribui o aripă de fluture şi jumătate 

din corp, unuia, iar celuilalt o altă aripă a fluturelui şi cealaltă jumătate a corpului. (Anexa 1) 

Sarcina lor va fi de a descrie pe aripa câte o situaţie care i-a stresat recent, (la şcoală) iar după ce 

situaţia este descrisă vor schimba jumătăţile de aripă cu perechea, încercând sa găsească o soluţie pentru 

partener, prin care ar fi putut să înlăture acea stare de stres, soluţie care va fi notată pe corpul fluturelui; 

dacă fiecare partener va găsi o soluţie pentru perechea sa atunci, simbolic, fluturii vor putea zbura, 

scăpându-i de o situaţie care le-a cauzat stres . 

La final li se va cere elevilor să găsească modalităţi de coping la stres. Se prezintă elevilor tehnici de 

relaxare, uşor de aplicat în orice situaţie şcolară. (Anexa 2) - 15 minute 

5. Evaluarea activităţii. Fiecare elev va nota pe un post-it o întrebare, o sugestie, un comentariu cu 

privire la activitatea desfăşurată. (2 minute) 

ŞEDINŢA 4: Învaţă să spui NU! în faţa prietenilor Exerciţiul 1 

Se solicită patru voluntari din rândul elevilor, care să interpreteze jocul de rol. Elevilor voluntari li se 

prezintă care este rolul fiecăruia: 3 vor fi elevi, 1 care doreşte să fugă de la ore şi încearcă să îi convingă şi 

pe ceilalţi doi. Unul va ceda iar celălalt nu, aducând argumente pentru care nu cedează presiunii impuse de 

colegul său. Un voluntar va interpreta rolul dirigintelui, care în ora următoare îî sancţionează pe cei doi care 

au fugit de la oră şi îl laudă pe cel care a rămas la oră. Se scot în evidenţă efectele negative ale fugii de la 

oră şi consecinţele posibile ale cedării în faţa grupului. (7 minute) 

Exerciţiul 2 - Li se cere elevilor să completeze pe o foaie, anonim, o situaţie reală din viaţa lor 

şcolară, care începe cu următoarea frază: “Un coleg mi-a propus să fug de la oră, iar eu........................” Se 

vor strânge foile, se vor citi de către profesor răspunsurile, grupându-le în situaţii în care elevii au cedat 

presiunii grupului şi în care nu au cedat. Se va solicita elevilor care au cedat să spună motivele pentru care 

au făcut acest lucru, chiar dacă nu era ideea lor sau şi mai grav, chiar dacă nu ar fi dorit să facă acest lucru.- 

8 minute 

Exerciţiul 3 - Elevii se grupează şi primesc sarcina de a lista, cât mai multe situaţii, din mediul şcolar, 

cu care s-au confruntat şi în care le-a fost dificil să refuze o solicitare venită din partea colegilor, chiar dacă 

acea propunere nu le-a făcut plăcere. Se listează toate situaţiile identificate de grupuri pe tablă sau pe o 

folie de flipchart. Fiecare grup selectează cel puţin o situaţie la care vor lucra în continuare şi primesc 

sarcina de a gândi o strategie pe care au folosit-o sau ar putea-o folosi pentru a refuza, în mod ferm 
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(asertiv) cererea colegilor (atunci când nu doresc să se implice într-o anumită activitate, situaţie…). Apoi 

notează strategia pe care au gândit-o pe câte o folie de flipchart. Li se înmânează elevilor fişa suport (Anexa 

3). În final, câte un reprezentant din fiecare grup va prezenta întregii clase exemplul la care au lucrat. 

Activitatea se poate aprofunda prin discutarea a ceea ce simt atunci când fac unele lucruri doar 

pentru a fi pe placul celorlalţi, respectiv ce gândesc despre ei înşişi şi ce emoţii simt atunci când pot refuza 

anumite cereri cu care nu sunt de acord. (20 minute). 

Exerciţiul 4 - Se împart elevii în diade, se distribuie fişa de lucru Rezistenţa la presiunea prietenilor 

(Anexa 4), se dă timpul de lucru şi se explică sarcinile care urmează a fi îndeplinite. Pe fişa sunt 4 situaţii 

posibile în viaţa elevilor. Sarcina lor va fi aceea de a identifica posibilele consecinţe ale presiunii prietenilor, 

dacă este influenţă pozitivă sau negativă, iar dacă este influenţă negativă să treacă prin etapele de 

rezistenţă la presiune, prezentate anterior, cu exemple concrete de reacţie. Se discută frontal fiecare 

situaţie şi se analizează. 

Se cere elevilor să dea exemplu, pe o foaie, de o situaţie în care au cedat presiunii prietenilor şi să 

identifice care etapă au sărit-o sau nu au îndeplinit-o corect şi să spună dacă ar proceda în alt mod acum şi 

cum. Se poate da ca temă de casă, în cazul în care nu ne permite timpul. (13 minute). 

Exerciţiul 5 

Se solicită elevilor să analizeze pe o scală de la 1 la 5, 1 minim şi 5 maxim, cât de mult se lasă ei 

influenţaţi de prietenii lor. (2 minute) 

Tehnici de relaxare 

Masca liniştitoare – Închide ochii. Puneţi mâinile pe vârful capului. Coboară-le încet pe frunte, pe 

faţă, până la gât. Pe măsură ce faci acest lucru, imaginează-ţi că mâinile tale îţi aplică pe întreaga faţă o 

mască liniştitoare. Această mască îţi îndepărtează gândurile, temerile, stresorii din minte. Ţine ochii închişi 

încă un minut. Simte masca liniştitoare pe faţă. Pe măsură ce practici această tehnică, vei putea să o 

foloseşti fără a mai utiliza mâinile. Imaginaţia ta te va purta prin întregul proces de punere a măştii pe faţă. 

Respiră până la trei – Această tehnică poate fi folosită cu ochii închişi sau deschişi. Inspiră încet pe 

nas, numărând până la trei. Ţine-ţi uşor respiraţia, până ce numeri la trei. Expiră încet pe nas, numărând 

până la trei. Repetă de câteva ori. Adesea vei simţi cum corpul începe să se relaxeze pe măsură ce execuţi 

respiraţia în trei timpi. 

Locul perfect – Această tehnică combină respiraţia cu imaginaţia. Inspiră încet. Pe măsură ce inspiri, 

începe să-ţi imaginezi un loc perfect în care te simţi relaxat, încrezător, în siguranţă, fericit şi confortabil. 

Expiră încet şi continuă să-ţi imaginezi locul perfect. Continuă procesul de respiraţie şi imaginaţie pentru 

câteva minute. Scopul acestei tehnici este să te relaxezi şi să obţii o stare pozitivă. După ce ţi-ai atins acest 

scop, şopteşte un „la revedere” prietenos locului tău preferat. Acum, că mintea ta este într-o stare de 

relaxare, poţi să începi lucrul. 

Îndrumări pentru persoanele care au dificultăţi în a spune ,,NU” - Mc Kay (1983): 

- Acordaţi-vă un răgaz (pentru a decide cum anume doriţi să răspundeţi unei solicitări); evitaţi 

reacţiile impulsive. 

- Nu vă scuzaţi în mod exagerat (interlocutorul poate deduce că vă simţiţi vinovaţi din cauza faptului 

că aţi refuzat solicitarea). 

- Precizarea conţinutului refuzului (ce anume veţi face şi ce nu veţi face pentru interlocutor). 
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- Utilizarea limbajului nonverbal de tip asertiv (privirea interlocutorului, poziţie faţă-n faţă, ton calm 

şi ferm, fără reacţii emoţionale). 

- Evitarea vinovăţiei inutile (unii oameni pot simţi dorinţa spontană de a face altceva pentru 

persoanele pe care le-au refuzat; e bine să reflecteze pentru a fi siguri că noua ofertă provine dintr-

un sentiment sincer şi nu este doar rezultatul sentimentului de vinovăţie). 

CUM SĂ SPUI ,, NU’’ 

I.PUNE ÎNTREBĂRI 

Exemple: Ce vrei să facem? Unde mergem? Cine mai vine? Ce vrei să fac eu? 

VERIFICĂ RAPID ÎN GÂND CONSECINŢELE BUNE ŞI CELE RELE DACĂ ACCEPŢI CEEA CE ŢI S-A PROPUS 

Exemple: Ce o să simt dacă accept? Ce se va întâmpla dacă află părinţii mei că am făcut aşa ceva? Ce 

vor gândi despre mine ceilalţi prieteni? Cum mă va afecta? 

RĂMÂI CALM, PRIVEŞTE-ŢI INTERLOCUTORUL ÎN OCHI, SPUNE-I PE NUME ŞI RĂSPUNDE-I CU ,,NU’’ 

Exemple: Nu doresc să mai discutăm pe tema aceasta; Nu mă interesează subiectul; nu merg cu tine. 

IV. ASUMĂ-ŢI RĂSPUNDEREA ŞI OFERĂ-I PRIETENULUI TĂU O ALTERNATIVĂ AMUZANTĂ Exemple: 

Ce-ai zice să ne uităm la un film? Hai mai bine la o pizza! Ieşim cu câinii la o plimbare? 

DACĂ INTERLOCUTORUL TĂU ESTE INSISTENT, LASĂ-I TIMP DE GÂNDIRE, REVINO CU OFERTA TA ŞI 

APOI PLEACĂ. 

Exemple: Ştii ce, mai gândeşte-te dacă vrei să mergem la un film. Eu plec să mă schimb şi ne 

întâlnim peste o oră. La revedere! 

Bine, mai gândeşte-te puţin la mersul la o pizza. Eu merg pe acasă să-mi iau nişte bani şi te aştept 

acolo pe la 6. La revedere! 

Am înţeles ce spui. Te rog să te mai gândeşti la propunerea mea de a ieşi cu câinele la plimbare. Mă 

duc pe acasă şi aştept să mă suni pe la 5 dacă vrei să vii şi tu. La revedere! 

Eşti împreună cu un prieten la mall. Vezi un CD pe care ţi-l doreşti, dar nu ai destui bani pentru a-l 

cumpăra. Prietenul tău se uită împrejur, îţi spune că nu se uită nimeni şi să-ţi îndeşi CD-ul în bluză. 

 

Posibilele consecinţe ale cedării la presiunea prietenilor: _________________________________________ 

Este un exemplu de presiune negativă sau pozitivă? _____________________________________________ 

Etapele prin care treci când vrei să faci faţă presiunii prietenilor: 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Îţi inviţi un prieten(a) să doarmă la tine. În timp ce vă uitaţi la un film pe prietenul tău îl sună cineva. 

Vorbeşte la telefon o vreme şi apoi îţi spune că nişte prieteni vor să vă furişaţi din casă după ce mama ta 

doarme şi să vă întâlniţi cu ei în parc. 
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Posibilele consecinţe ale cedării la presiunea prietenilor: _________________________________________ 

Este un exemplu de presiune negativă sau pozitivă? _____________________________________________ 

Etapele prin care treci când vrei să faci faţă presiunii prietenilor: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ai început să ieşi cu un alt grup de prieteni şi ai încercat tutunul şi alcoolul. Te-ai lăsat de sporturi şi 

de alte activităţi şcolare. Câţiva din foştii tăi prieteni vorbesc cu tine şi îţi spun să-ţi revii şi să nu devii un 

drogat. 

Posibilele consecinţe ale cedării la presiunea prietenilor: _________________________________________ 

Este un exemplu de presiune negativă sau pozitivă? _____________________________________________ 

Etapele prin care treci când vrei să faci faţă presiunii prietenilor: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Ieşi cu un băiat dintr-un grup foarte agresiv şi care are multe absenţe la şcoală. Câţiva prieteni 

încearcă să îţi spună că nu este o influenţă bună pentru tine şi că vei avea probleme dacă vei ieşi cu el. 

Posibilele consecinţe ale cedării la presiunea prietenilor: _________________________________________ 

Este un exemplu de presiune negativă sau pozitivă? _____________________________________________ 

Etapele prin care treci când vrei să faci faţă presiunii prietenilor: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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PROFESORUL SECOLULUI XXI 

(PROF. SILADI LORENA PAULA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂIŢA DE SUB 

CODRU) 

               Pentru mulți copii profesorul este ca un părinte. Deși multe lucruri s-au schimbat până în 2019, unii 

adulții sunt conștienți că fără ajutorul profesorilor nu ar fi ajuns astăzi unde sunt. Gândirea copiilor este 

mult mai diferită ca acum 10 ani, de aceea profesori din zilele noastre ar trebui să inspire mai multă 

încredere, pentru a atrage atenția copiilor. Cine și-a ales meseria de profesor, și-a ales-o cu drag! Așa că ar 

fi frumos dacă în timpul orelor s-ar mai vorbi si despre viața din afara școlii, deoarece în școala stăm 6-7 ore 

și după aceea ieșim în lumea reală, unde suntem ca oile printre lupi . Un profesor despre asta ar trebui să 

ne vorbească, pentru că viața nu se rezumă doar la școală, și pune baza pe ce faci după ce termini școala. 

Fiecare om pe care îl întâlnim are rolul lui în viața noastră și vom încerca să învățăm puțin de la fiecare, de 

aceea un profesor când vine la ore trbuie să aibă mereu zâmbetul pe faţă, să fie mereu deschis la discuțiile 

cu elevi și să încerce să ofere câte un sfat bun în fiecare oră. Nimeni nu poate uita primul FB, sau prima dată 

când s-a întâlnit cu învățătoarea, cât de entuziasmați eram. Unde e acea plăcere de a veni la școală? A 

dispărut? NU! Este îngropată printre toate criticile, printre toate scenele de violență la care am asistat, 

printre notele mici. Nu că ar fi în totalitate vina profesorilor, dar o dată ce lucrurile astea se întâmplă în 

toate școlile, nu e nici vina elevilor. 

              După părerea mea, profesorul ideal pentru secolul XXI este acel gen de profesor mereu optimist, cu 

zâmbetul pe buze, deoarce generația de azi este mai stresată și este una care de mică începe să gândească 

negativ. Copiii secolului XXI – lea au nevoie de mai multă motivație pentru a se trezi dimineața și să vină la 

școală. Elevi au început să îi trateze superficial pe profesori, de aceea avem nevoie de profesori care să își 

iubească meseria și să nu le dea ocazia elevilor de a-i face să se simtă înjosiți.  

,,Înainte de a învăța să ne jucăm de-a viața , învățăm să ne jucăm de-a școala”- Valeriu Butulescu.  

Chiar dacă relația dintre elevi și profesori nu va fi una de prietenie, un profesor trebuie să aibă 

răbdare și să nu marginalizeze elevii. Și cel mai rău copil are în el o parte bună care îl va face diferit, față de 

ceilalți, iar, dacă încearcă să se schimbe, înseamnă că și profesorul are un merit. Pe de altă parte un 

profesor 2019, ar fi frumos dacă ar face măcar în ultimele 10 minute din ora exercitii de cultură generală, 

pentru că poate unii nu o să ne mai întâlnim niciodată cu TEOREMA LUI PITAGORA  sau altele , însă cultura 

generală ne va fi pusă la încercare mereu.  

       Niciodată nu o să reușim să fim pe placul tuturor, fie că suntem elevi sau profesori. Dar orice gest 

mărunt pe care îl facem, are o importanță și cineva învață din el. De aceea profesorii ar trebui să uite de 

lucrurile personale la orele cu elevi .  

Profesorul ideal pentru secolul XXI nu trebuie să fie așa impulsiv și să dea dovadă de violență, asta 

ar schimba și gândirea elevilor despre profesor. Având lângă noi persoane calme si calculate vom încerca să 

le urmăm exemplul. Dar dacă în jurul nostru se vor găsi persoane implusive, violente, le vom evita . 

  Fără școală în viață nu se poate. Însă dacă școala ar fi mai amuzantă am veni cu foarte mare 

plăcere. Știm că nu venim la școală să ne distrăm, dar acea atmosferă plictisitoare, ne face să nu ne mai 

pară așa  interesantă. Nu zic să râdem sau să nu facem ore, dar un adevărat profesor predă din inimă nu de 

pe o foaie venită de la minister . 

SURSE ON-LINE:  Citatepedia.ro  
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ESEURI ELEVI 
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PROFESORUL IDEAL AL SECOLULUI XXI  

(SERDENCIUC- CRISTEA BIANCA MARIA,ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL 

KOGĂLNICEANU” SEBEȘ) 

Profesorul ideal al secolului XXI este un subiect dezbătut de toți oamenii, de la copiii de clasa 

pregătitoare până la bunici. 

Învățământul este un sistem complex, cu multe etape precum educația timpurie (de la 0 la 6 ani), 

învățământul primar (de la 7 la 11 ani), învățământul gimnazial (de la 11 la 15 ani),  învățământul liceal (de 

la 15 la 19 ani) și apoi învățământul superior de scurtă și lungă durată. Indiferent în ce colț al lumii ne-am 

afla, învățământul ar trebui să reprezinte o prioritate, iar pentru a putea absolvi cursurile unei universități 

avem nevoie de îndrumători dedicați și dispuși la eforturi mari. Părerile diferă de la om la om, iar pentru a 

afla ce calități trebuie sa aibă un profesor din secolul XXI am hotărât să intervievez persoane din cercul meu 

de colegi si profesori. 

Înainte de a expune părerile și așteptările celor intervievați, doresc să le mulțumesc tuturor celor 

care au acceptat să își expună punctul de vedere. 

Numele meu este Serdenciuc-Cristea Bianca-Maria și sunt elevă în clasa a 7-a la Școala Gimnazială 

„Mihail Kogălniceanu” din municipiul Sebeș, județul Alba, iar în continuare o să prezint opiniile și dorințele 

interlocutorilor mei. 

Primii pe listă au fost colegii mei de clasă. Fiind o clasă unită, știam că mă pot baza pe ajutorul lor. 

Conform părerii lor, profesorul ideal al secolului XXI trebuie să fie tânăr, distractiv și înțelegător, însă în 

aceeași măsură să poată preda pe înțelesul copiilor, să dea dovadă de exigență când este nevoie și să fie 

corect. Nouă ne-ar plăcea să facem mai multe activități practice, precum proiecte care să ne dezvolte 

gândirea și experimente pentru a înțelege partea practică a materiei. 

După ce am terminat cu colegii mei, mi-am întrebat prietenii din clasele a 5-a și a 6-a. Aceștia își 

doresc profesori care să nu dea note rele, să fie glumeți și care să organizeze multe excursii. 

Ultimii, dar nu cei din urmă, au fost elevii clasei a 8-a, care urmează să susțină Evaluarea Națională 

în curând. La acest nivel, preferințele au fost altele: profesori mai în vârstă, cu experiență de viață, care să 

nu streseze copiii, să fie serioși, dar să mai și destindă atmosfera cu câte o glumă. Acesta este modelul de 

profesor dorit de colegii mei din clasa a 8-a. 

Următorii pe lista mea au fost profesorii. Primul profesor căruia i-am cerut opinia asupra acestui 

subiect a fost profesorul de chimie, un domn inteligent și glumeț care, deși se apropie de pensionare după 

multe decenii de predare, mi-a răspuns că, din punctul lui de vedere, profesorul secolului XXI trebuie să fie 

pregătit corespunzător cerințelor actuale ale sistemului pentru a putea pregăti cu succes copiii. De 

asemenea, acesta mai trebuie să își privească elevii ca pe a doua familie și să participe împreună cu ei la tot 

felul de concursuri organizate pentru și de către elevi. În plus, păstrarea unei relații apropiate cu părinții 

elevilor este un lucru de bază în cariera de profesor pentru a putea corecta ceea ce este nevoie și pentru a 

putea îndruma copilul pe calea potrivită capacităților și talentelor sale. Conform domnului profesor, acest 

trio (părinți – copil – profesor) este temelia pe care se poate construi orice. 

„Pe cât de pregătit și serios, tot pe atât de spontan și amuzant când este vorba despre activități 

extrașcolare”, a fost ideea de încheiere a domnului profesor. 
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Doamna profesoară de română a fost alegerea următoare, deoarece este la început de drum și este 

foarte deschisă în ceea ce privește profesia de dascăl. În opinia dânsei, profesorul ar trebui să fie la curent 

cu toate inovațiile tehnologice, pentru propria dezvoltare și pentru uzul în timpul orelor de predare. Cu 

toate acestea, factorul tehnologic nu ar trebui să excludă factorul emoțional din relația profesor – elev, 

deoarece fiecare elev are propriile nevoi emoționale și, ca profesor, este nevoie să poți asigura necesarul 

de sprijin moral fiecărui copil în parte. Cunoștințele psihologice sunt absolut necesare profesorului secolului 

XXI pentru a putea gestiona cum trebuie relația cu elevii. „Nu doar profesorii trebuie să se adapteze 

secolului în care trăim, ci tot sistemul de învățământ”, este părerea doamnei profesoare. 

Analizând dorințele și argumentele colegilor și profesorilor, devine evident că profesorul secolului 

XXI trebuie să fie inteligent, distractiv și dedicat profesiei. 

Acestor oameni, care aleg să își dedice existența educării a nenumărate generații de copii, ar trebui 

să le mulțumim și să îi facem mândrii deoarece țin la noi ca la propriii copii și, la fiecare generație care trece 

prin mâinile lor se rupe, la despărțire, câte o bucățica din sufletul lor. 

Vă mulțumim, dragi profesori, că existați și că ne ajutați să ne descoperim drumul în viață!  
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PROFESORUL LUMINĂTOR  

(ELEVA ILIE RUXANDRA, LICEUL TEORETIC "ION CREANGĂ" TULCEA) 

          Totul începe cu o floare. O floare mică, firavă, care a răsărit cu gingăşie pe pustiul câmp al acestei 

lumi agitate. O rază de soare se răsfrânge asupra florii, asupra acestei fărâme de speranţă. Îi dă un strop de 

lumină. Dar, doar minunata floare decide dacă acceptă sau nu lumina cunoaşterii, lumina înţelepciunii, 

lumina adevărului. Acum ea are doar potenţialul unui început, la fel cum raza are potenţialul de a stârni o 

flacără în sufletul florii. Totul depinde de atât de mulţi factori!... Se pot imagina atâtea realităţi alternative, 

atâtea direcţii, atâtea drumuri şi atâtea finaluri!... Fiecare naşte o poveste. 

         Pe perioada şcolarizării, elevul va trece şi va întâmpina nenumărate probleme şi încercări. Va fi pus 

în faţa a nenumărate răscruci de drum, se va confrunta cu poteci neclare, căi neumblate parcă, unde 

viitorul care se află în faţa lui pare nesigur şi necunoscut. Este greu şi frustrant pentru elevul-floare, iar 

necunoaşterea şi lipsa de experienţă îl sperie sau îl incapacitează. Însă, pe parcursul acestui drum iniţiatic, 

tivit cu arbori stufoşi, sălbatici şi necultivaţi, cu umbre şi lumini, sub privirile protectoare ale cerului şi ale 

soarelui, o floare va răzbate. O floare mică, neîncrezătoare, ce s-a ridicat din sămânţa bună, plantată cu 

grijă şi iubire. 

         Cu o mână fermă, dar caldă şi iubitoare, profesorul îşi va lăsa amprenta şi lumina sa asupra elevului. 

Astfel, prin muncă, motivaţie şi dragoste, sămânţa va răsări, va creşte, se va înmulţi şi va umple dealuri 

goale, va învinge întunericul, cu o forţă de neimaginat. 

         Cadrul didactic este iniţiatorul procesului de învăţământ, transmiţător al mesajului educativ către 

elevi. Pe lângă acest aspect al predării materiei lor, acesta mai transmite elevilor şi atitudini, cunoştinte 

generale, interumane, un evantai de comportamente, competenţe şi deprinderi folositoare în viaţa de zi cu 

zi. Un profesor poate influenţa copilul – şcolar mic sau adolescent - într-o aşa uriaşă măsură, încât un mic 

gest sau un blând cuvânt al său poate schimba viaţa elevului, atunci, pe loc, sau uşor, în timp. 

         Un profesor ferm, dar cald, înţelegător şi deschis îşi poate ajuta enorm elevii. Este mult mai simplu, 

ca elev, să îţi deschizi sufletul în faţa unei persoane pe care o admiri, o respecţi şi care ştii că te înţelege, te 

sprijină şi care, la rândul ei, te respectă şi îţi îndrumă paşii în educaţie şi în formarea caracterului. 

         Componenta psihologică joacă un rol important în această ecuaţie. Aceasta constă în capacitatea 

de a adopta un rol diferit, în capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu ceilalţi, capacitatea de a 

influenţa grupul de elevi, ca şi pe indivizii izolaţi. De asemenea, componenta psihopedagogică mai conţine 

şi capacităţi vitale în înţelegerea elevului, precum capacitatea de a pătrunde în lumea sa interioară, 

capacitatea de a crea noi modele de influenţare instructiv-educativă, în funcţie de cerinţele fiecărei situaţii 

educaţionale. 

         Toate aceste aptitudini contribuie la capacitatea cadrului didactic de a relaţiona cu elevii, de a se 

pune în pielea acestora şi de a îi înţelege. De fapt, măiestria pedagogică constă în dezvoltarea plenară a 

tuturor componentelor personalităţii profesorului, concomitent cu integrarea lor într-un tot unitar. Un 

profesor care posedă măiestrie pedagogică este mai mult decât un profesionist, este un artist în meseria sa, 

un artist ce educă generaţii întregi şi cărora le este alături la fiecare pas important în dezvoltarea lor 

emoţională şi cognitivă. 

         Un cadru didactic poate substitui un model parental palid sau inexistent. Poate deveni un prieten al 

elevului, menţinând însă respectul cuvenit. Între un elev şi profesorul său se poate crea o legătură unică, 

aproape imposibil de recreat în afara şcolii. O astfel de relaţie îl poate motiva pe adolescent să se 



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

206 

autodepăşească, îi poate oferi stabilitate şi îl poate ajuta să se dezvolte emoţional şi academic într-un mod 

sănătos şi armonios. Va avea curaj să discute cu adultul din şcoală despre problemele pe care le are. Va 

putea astfel să discute cu o persoană apropiată, dar nu un prieten sau cineva apropiat, din cercul subiectiv 

de prieteni; o persoana matură, dar nu o rudă sau persoană parte a propriei familii. Acea persoana poate fi 

profesorul, cadrul didactic: un îndrumător al elevului, nu doar în tainele materiei predate de acesta, ci şi în 

viaţă.  

         Este necesar ca profesorul să fie empatic, să poată relaţiona la nivel emoţional cu adolescentul. 

Această floare, ce răsare în sufletul elevului, îl poate schimba în bine, îi poate reorienta în mod pozitiv 

viitorul; această floare poate reprezenta începutul a ceva nou, frumos, o mângâiere în perioade grele ale 

vieţii. 

         Un singur sfat, o scurtă laudă, un cuvânt încurajator, pot însemna şi reprezenta enorm pentru 

tânărul în formare. Deşi un gest mic, poate avea o însemnătate uriaşă pentru elev. Poate fi chiar o salvare în 

furtună. Iar când cerul se va înnegri, soarele va fi obturat de de uriaşii nori plumburii, când vântul va aduce 

cu sine tornada ce va cotropi pământul sufletului şi al minţii, un simplu gest, o simplă floare, poate 

reprezenta şi reda speranţa şi încrederea de mult pierdute. 

         Când sufletul pierdut, ce încearcă a-şi găsi calea în lumea aceasta mare şi din ce în ce mai rea, va 

primi un sfat, la exterior nesemnificativ, dar în esenţă o călăuză în pustiu, o luminiţă în întuneric şi o 

clarificare în confuzie, acesta îşi va recăpăta speranţa, se va ridica de la pământ şi va continua să lupte, 

ştiind că acolo cuiva îi pasă. Îşi va fi schimbat percepţia asupra lumii şi îşi va aminti de acest simplu gest 

pentru restul vieţii. Şi poate chiar… se va contagia de bunătate!... 

         O simplă vorbă poate educa şi poate vindeca; poate îndrepta comportamentul distructiv, 

autodistructiv al elevului. Îl poate ajuta şi îl poate schimba pe viaţă. 

         Nu mergem la şcoală doar pentru a acumula o serie de informaţii standardizate. Mergem şi pentru 

a ne forma caracterul, a învăţa diferenţa dintre bine şi rău. Învăţăm să operăm într-o situaţie reală cu 

deprinderile şi competenţele deprinse în şcoală. 

         Nelson Mandela spunea: “Educaţia este cea mai puternică armă pe care o puteţi folosi pentru a 

schimba lumea”. Educaţia nu constă numai în informaţii învăţate, ci înseamnă să şi ştii cum să fii om, cum 

să îţi trăieşti viaţa într-un mod frumos, cum să fii bun şi să îţi ajuţi semenii. Să devii altora ...PROFESOR. Să 

devii altora...SPRIJIN şi AJUTOR. 

         Profesorul, cadrul didactic este poate cea mai importantă persoană cu care copilul va avea contact 

din afara familiei şi a celor dragi. De aceea, datorita acestora, a trudiei lor, a dedicării lor, a educaţiei pe 

care ne-au oferit-o, noi astăzi suntem mai ... oameni. 
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PROFESORUL IDEAL  

(TUDOR BREZESTIANU, COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU” CÎMPENI) 

Profesorul... un cuvânt, atâtea însemnătăţi. Profesorul este sau trebuie să fie, de cele mai multe ori, 

un al doilea părinte pentru elevul său. Un profesor trebuie, are datoria să fie mai mult decât un simplu om 

care ţi se înfăţişează de luni până vineri şi îţi spune anumite lucruri din materia pe care o predă. Un profesor 

trebuie să fie, mai presus de toate, un psiholog care să ştie să-şi înţeleagă elevul. 

Astăzi, nu de puţine ori am auzit şi continuăm să auzim despre „clişeul” profesorului ideal, acel om 

pe care să-l iubească toţi elevii, adică să reprezinte, mai pe scurt, perfecţiunea ca persoană didactică. Ei 

bine, dacă e ca eu să ilustrez imaginea unui profesor perfect, n-aş putea, şi n-aş putea pentru că răspunsul 

meu este unul simplu: perfecţiunea nu poate să existe printre oameni. Pot, însă, să creez imaginea unui 

profesor aproape perfect, aşa cum l-aş considera eu. 

S-au scurs mii, zeci de mii de ani de când omul există ca fiinţă pe Pământ. Suntem, după toată 

această istorie complicată si sângeroasă, în secolul 21 după Hristos, ceea ce ar trebui să ne facă să realizăm, 

uitându-ne în jurul nostru, că lumea a evoluat alarmant, atât din punct de vedere tehnologic dar mai ales 

din punct de vedere psihologic, mentalităţile fiind altele cu ceea ce se găsea în vremurile de mult apuse.  

Mi-aş dori ca profesorul meu ideal să se prezinte la oră cu un aer deschis, tineresc, apropiat de cel 

al elevilor săi, cu o mentalitate împrospătată. Mi-aş dori ca profesorul meu ideal să nu vină la oră 

posomorât, să scoată o carte imensă numită „catalog” şi să înceapă să arunce cu note proaste şi ură în 

elevi. Mi-aş dori ca profesorul meu ideal să vină bine dispus la ora sa, să se posteze în faţa clasei şi să 

combine materia de la lecţia sa cu experienţe de viaţă, să ne vorbească, să nu ne dicteze pagini întregi într-

un timp record. Mi-aş dori eu, elevul, din tot sufletul meu, ca profesorul meu ideal să fie un bun psiholog 

pentru elevul său, un obiect al conturării şi formării caracterului unui om, un părinte. 
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PROFESORUL IDEAL 

(PALADE MARIA MAGDALENA, COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU” 

CÎMPENI) 

 “Ce înseamnă să fi un profesor ideal? Care sunt calitățile pe care ar trebui să le aibă unul?” Acestea 

sunt niște întrebări foarte des folosite, în urma cărora s-au format anumite tipologii de profesori, ca de 

exemplu: profesorul ,,bun” sau ,,rău”. 

În special elevii, cât și reprezentanții altor categorii sociale sunt îndreptați în a caracteriza un 

profesor după propriile lor experiențe, evitând să creeze o imagine de ansamblu care ar genera un portret 

mult mai real al profesorului în sine. De exemplu, ca elevă la filologie, e de așteptat ca matematica să nu fie 

punctul meu forte, în acest caz, tendința de a displace și profesorul de matematică și ora acestuia fiind una 

inevitabilă. Dar dacă acel profesor își dă tot interesul în a face lecții mai ușoare, mai interesante, mai 

folositoare? Acesta ar fi un caz în care o viziune mai obiectivă ne-ar salva din luarea unor decizii pripite. A 

afirma că un profesor ,,nu e bun” e mult mai simplu decât a afirma că doar ,,nu e genul meu” sau ,,materia 

pe care o predă nu mi-e folositoare” aceste erori de exprimare având un mare impact atât asupra noastră, 

cât și asupra celorlalți, a căror părere poate fi influențată de afrimația noastră. Pentru mine, un profesor 

perfecționist nu e neapărat un profesor ideal. 

  Un profesor pe care-l consider ,,model” trebuie să fie în primul rând real, apoi dedicat, atent la 

nevoile sale cât și ale celor din jur, un om care se familiarizează ușor cu elevii săi, dar în același timp își 

menține autoritatea de profesor. 

Consider că un profesor adevărat nu ar interzice niciodată unui elev lucruri ca: libertatea la 

exprimare, creativitatea, modul de gândire unic, acestea fiind esențiale pentru dezvoltarea unei valori 

reale, unei perspective largi și a unei gândiri și punct de vedere propriu, neinfluențat de mediul exterior. 

Un profesor ideal, este acel profesor care-și lasă la suprafață si defectele, care nu adoptă imaginea 

de om care nu greșește și e perfect, acesta fiind o chestie demnă de apreciat, elevii învățând în acest fel ca 

trebuie să se accepte pe ei însuși, cu tot cu bune si rele. Cineva spunea că educația e lucrul care îți rămâne 

după ce ai uitat aproape tot ce ai învățat, ilustrând faptul că, ființa umană nu rămâne cu la fel de multe 

cunoștiințe pe domenii pe care nu le mai accesează, cât rămâne cu experiențele trăite și sfaturile de viață 

primite de la un profesor, un amic sau părinte. 

Așadar, este foarte important modul de abordare al profesorului, gradul de deschidere în fața 

elevilor, un profesor ideal fiind acela care pe lângă predarea materiei lui intr-un mod cât mai pe înțelesul 

elevilor, le oferă sfaturi, și sunt acolo la nevoie ca un sprijin uman, care poate veni în ajutorul rezolvării 

oricărei probleme de natură personală sau colectivă. Un profesor ideal fiind acela care ajunge la sufletul 

elevului său, care își implică şi latura afectivă în frumoasa meserie de profesor.  
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PROFESORUL IDEAL 

(POTINTEU ALINA MARIA, CLASA A X-A, COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM 

IANCU” CÎMPENI)   

Pentru mine, un profesor bun, ideal înseamnă acea persoană la care poți apela cu toată încrederea, 

este un altfel de părinte. Încă de la grădiniță, educatoarea își face loc în inima copiilor prin dragostea, 

răbdarea și implicarea în munca cu copiii. Ei pun literă de lege cuvântul, învățătura educatoarelor mai 

presus decât cuvântul propriilor părinți. Au o mare încredere și respect în ceea ce spune doamna 

educatoare. Încă de mici, ei prezintă un interes aparte față de activități, de învățătură, dar cu trecerea 

timpului, copiii, își pierd entuziasmul pentru învățământ, fapt unde intră implicarea profesorilor de a capta 

atenția și a-i face pe copiii să îndrăgească școala și învățătura. 

Din perspectiva mea, un profesor ideal este acela care te îndrumă în viață și îți oferă doar învățături 

benefice prin răbdarea pe care o au cu noi. Profesorul ideal este cel care te primește mereu cu brațele 

deschise încercând să te învețe ceva nou și frumos care să te ajute în viață. 

Un profesor nu înseamnă doar o persoană care vine, îți predă lecția și pleacă, un profesor înseamnă 

un învățător bun, un ascultător excelent, să fie acolo pentru orice problemă pe care ai avea-o, pe scurt, să 

fie implicat cu sufletul în tot ceea ce înseamnă educația copiilor. Mergi cu mai mult drag la ora unui 

profesor care-și învață elevii, nu doar le oferă informații. 

Da, știu. Elevii au multe așteptări din partea profesorilor, dar și profesorii, la rândul lor au așteptări. 

Un elev trebuie să fie ascultător, să învețe, să fie atent și mai ales să aibă respect. Un profesor mi-a spus 

odată “Totul se bazează pe respect. Primești ceea ce oferi.” 

De mic copil mi-am dorit să devin o profesoară. Timpul pe care l-aș aloca copiilor, și mai ales atenția 

aspura cerințelor lor ar fi infint. Mi-aș dori să fiu o profesoară pe care elevii mei s-ar putea baza mereu, să 

le pot oferi ajutorul când mi-l cer. Aș încerca să tratez orice problemă fără a mă enerva, deși să te enervezi 

e inevitabil, mi-aș controla nervii, deoarce copiii sunt copiii, toți greșim. Știu cât de mult îmi place când un 

profesor are răbdare cu mine, să-mi explice ceea ce nu am înţeles, să aibă simțul umorului, serios când 

trebuie și mai ales când mă face să merg cu drag la ora dânsului / dânsei. Știu cât de mult “îndrăgesc” copiii 

temele acasă, da, exersatul acasă e o metodă bună pentru ca un copil sa învețe, dar temele excesive sunt 

obositoare și stresante. Majoritatea copiilor au o reacție negativă când primesc teme acasă, deoarece pe 

lângă faptul că, primesc o multitudine de teme, poate nici nu au înţeles exact cum trebuie să le rezolve și 

mai ales, nu le rămâne timp pentru ei, pentru activitățile care îi fac fericiți în afara cursurilor școlare. Dacă 

aș fi profesor, aș încerca o multitudine de metode prin care să fac elevii să înțeleagă informațiile primite 

indiferent de materia predată. Cum ar fi, activități, jocuri, proiecte, subiecte de care dânșii sunt interesați 

pentru a le capta atenția și de a învăța cu drag și spor. 

În conluzie, profesorul ideal este cel care îți luminează mintea, calea și gândirea clarificându-ți orice 

problemă, uneori poate chiar șă îți descopere anumite talente și înclinații pe care nici nu știai că le aveai 

ceea ce poate fi un reper de viitor pentru un elev. A, da, să nu lipsească umorul, implicarea sufletească 

pentru munca cu copiii, și să nu uit, mai puține teme dacă s-ar putea.  

Bibliografie: 

https://www.ise.ro 

Păun, Emil, 2017, “Pedagogie. Provocări şi dileme privind şcoala şi profesia didactică” Editura Polirom, Iaşi; 

https://www.ise.ro/
https://www.ise.ro/


  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

210 

Bocoş, Muşata; Jucan, Dana, 2017, “Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia currculumului”, 

Editura Paralela 45, Bucureşti. 

  



  

 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 
ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA 

 

Working together in a green, competitive and inclusive Europe SEE and cha(lle)nge 

 

211 

PROFESOR DIN SUFLET 

(ELEVA IVANOV VERONICA) 

Școala are nevoie de oameni care educă, șlefuiesc, întăresc sufletele copiilor. Școala, împreună cu 

profesorii ”luminători de minți”, ridică o împărăție de nezdruncinat, formând un punct de referință, de 

întregire a unității culturale, cu alte cuvinte o familie, un cuib al educației în iubire, pentru copiii viitoarei 

realități. 

Despre profesorii care educă, cunosc un lucru esențial: sunt puțini și greu de găsit. Aceștia sunt cei 

care nu și-au pierdut vreo clipă entuziasmul, cei care s-au îndrăgostit irevocabil de copii. O întrebare care 

apare în mintea oricărui copil, inclusiv a mea, se arată într-o formă sinceră, rostită pe-un ton meditativ: 

”Care este cel mai bun profesor? Cel care educă sau cel ce-mi predă scrisul, nu și înțelesul!?!” 

Sunt de părere că cel mai bun profesor există, iar acela este cel care mă urmează în propria-mi 

viziune despre lume şi mi-o îmbogăţeşte, făcându-mi-o cunoscută pe a sa. Este cel care mă însoțește în 

fiecare cuvânt pe care-l rostesc, care este acolo ca o prezență vie, dreaptă, primitoare, ca un far ce mă 

luminează în clipele mele de întuneric. 

Aleg să cred că cel mai bun profesor este acela pe care-l întâlnesc și-l ascult pe nerăsuflate, mai 

mult de jumătate din zi. Acel profesor, care realmente te determină să te simți uman, bine cu tine însuți, să 

fii curios și inspirat. Este acel dascăl devotat precum Creangă, care în școală își dădea totul pentru elevii săi! 

Profesorul cel mai bun este cel care, în misiunea sa nobilă de a forma caractere, se plasează pe locul secund 

şi ridică elevul în primul plan al existenţei sale. Tu, elevul său, eşti persoana cea mai importantă, ţinta 

misiunii sale educative şi asta îl ghidează în tot ce face! Profesorul ideal are simţul umorului şi nu uită 

niciodată să valorizeze veselia, bucuria de a trăi şi zâmbetul inocent al copilului din faţa sa. 

Profesorul care educă şi nu doar predă este cadrul didactic capabil să ne ofere siguranță, încredere 

că ştie ce face cu sufletele noastre, ale copiilor care căutăm a afla linia individuală pe care s-o parcurgem în 

dezvoltarea noastră. Este acel profesor cu charismă care cunoaște că educația copiilor trebuie să pornească 

dinspre ei ca persoane unice, diferite de ceilalţi, cu propria frumuseţe interioară şi cu un potenţial 

individual, ce merită maximă exploatare prin educaţie. Şi cine poate exploata mai bine potenţialul copilului 

dacă nu un om deplin dezvoltat în plan ştiinţific, metodic şi psihopedagogic, cu o personalitate puternică, cu 

stăpânire de sine şi încredere în forţele proprii, cu un vast orizont cultural, cu tact şi măiestrie pedagogică, 

dar şi cu o maximă iubire de copii? Iubirea pentru copii este fundamentul întregii construcţii a personalităţii 

celui care se modelează prin educaţie. Dragostea îi oferă dascălului încredere în cel care-şi pune sufletul în 

mâinile sale pentru a-i hărăzi viitorul. Dragostea îi dă dascălului răbdarea de a trece mai uşor peste 

obstacolele întâmpinate în drumul greu al cunoaşterii şi al dezvoltării. Dragostea îi dă puterea de a 

răspunde la toate întrebările, uneori chiar fără răspuns, ce izvorăsc din curiozitatea nemărginită a vârstei 

inocenţei. Dragostea îl întăreşte şi-i dă puterea de a merge mai departe atunci când rămâne singur în 

misiunea sa de a forma caractere frumoase la copiii care-i mărturisesc că este unica persoană aproape de 

sufletele lor. 

Profesorul care formează caracterul unui copil şi îl educă este cel care îi dă libertatea deplină să 

gândească, să relaționeze, să judece rațional pentru a putea împreună să găsească soluții la probleme. El 

este cel care ne învață să fim oameni, împărtășind cu noi nenumărate experiențe de viață, cu scopul ca noi 

să reușim să înfruntăm situații neplăcute de care ne vom lovi la un moment dat. 
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Acel profesor care are capacitatea să-și simtă copiii la clasă, să treacă dincolo de conceptele 

sufocante și să poată îmbrățișa importanța trăirii în cuvinte și a apropierii de copii, cel ce se ocupă de minte 

și-arată drumul de manifestare a potențialului unui copil, acela consider că este un model pentru toţi din 

jurul său deoarece este interesat şi preocupat de educația copiilor, viitorilor lideri, este implicat trup și 

suflet în dezvoltarea acestora. 

Cea mai mare bucurie şi adevărata satisfacţie a unui profesor le reprezintă reușitele elevilor săi și 

totodată speranța că într-o bună zi, când vor deveni adulți, vor încerca să contribuie la oferirea unei bune 

educații următoarelor generații. Profesorul care educă ştie că numai prin educaţie reuşeşte să transmită 

toată zestrea culturală moştenită de la strămoșii noștri, adică valorile umanităţii: respect, conviețuire, 

înțelegere, învățare, empatie, bunătate, generozitate. 

Promotor al culturii universale şi naţionale, profesorul care educă este cel care dovedeşte măiestrie 

pedagogică în tot ceea ce face, la şcoală şi în societate. El oferă libertate de exprimare gândurilor sincere 

ale copiilor, dar le ghidează într-un sens ascendent, pe axa dezvoltării. Comunică deschis cu elevii săi despre 

scopurile nobile care îl călăuzesc în demersul său educativ şi, oricât de greu pare, nu uită niciodată să-şi 

exprime încrederea în puterea oricărui copil de a se ridica deasupra condiţiei sale, de a evolua faţă de 

punctul iniţial de plecare. Profesorul este mediatorul între elev şi familia sa, este liantul care uneşte, pentru 

că el cunoaşte cel mai bine caracteristicile de dezvoltare ale vârstei elevilor, momentele de progres, ar şi de 

criză în dezvoltarea copiilor. Atunci când familia se simte deznădăjduită în eforturile de a înţelege greutăţile 

întâmpinate de copil, profesorul care educă acordă sfat şi îndrumare părinţilor, îi consiliază cu respect şi 

optimism pedagogic, pentru a asigura necondiţionat suportul emoţional necesar copilului în dezvoltarea sa. 

El este cel care întinde mâna de sprijin atât copilului, cât şi familiei pentru a se ridica din lipsa de speranţă, 

din pesimismul care îi cuprinde uneori. 

Profesorul care educă este modelul călăuzitor pentru copil prin tot ceea ce spune şi prin tot ceea ce 

face. Gândurile şi faptele sale se conduc după principii şi valori demne de admiraţie, ţinte de atins pentru 

elevii săi: adevăr, dreptate, respect reciproc, umanism, progres, egalitate, diversitate. 

Profesorul care educă este acela la care fuzionează datoria de a preda, de a transmite informaţii, 

cunoştinţe, cu plăcerea și pasiunea de a educa, de a modela caractere cu tact, sinceritate și emoție. 

Fuziunea este perfectă atunci când graniţele rigide dintre cunoaşterea ştiinţifică şi formarea personalităţii 

nu mai sunt sesizabile, când printre informaţiile transmise se strecoară exemple de viaţă cu învăţături 

morale, exemple de comportamente demne de urmat, sfaturi înţelepte din propriile trări. Iar misiunea 

educativă a dascălului este completată prin transmiterea bucuriei şi plăcerii lecturii, pentru că universul 

cărţilor le poate oferi copiilor cele mai bune perspective educative, un univers infinit de modele de 

conduită, de valori şi principii morale. 

Profesorii care educă, nu doar predau, sunt îngerii păzitori a ceea ce ne-a mai rămas din copilăria 

românească. 

Profesori, fiți puternici pentru că în stabilitatea și verticalitatea voastră stă salvarea luminii din ochii 

noștri, a tuturor copiilor! 
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PROFESORUL IDEAL DIN SECOLUL XXI 

(ZARA ELENIA NEGURĂ DAMIAN, COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ) 

Un profesor ideal de ar fi să fie 

         Nu ar trebui doar frumos să scrie ! 

         El nu ar intra în clasă doar pentru a preda, 

         Fără ca-nainte, pe-nțeles a explica. 

  

         Unul ca el, cu elevii s-ar împrieteni, 

         Apoi, altfel la oră el ar veni. 

         Astfel, când ar preda teorie, 

         Totul ar fi poezie! 

  

         Un profesor ideal 

         E tot timpul punctual. 

         Și dacă prin jocuri i-ar învăța pe copii, 

Calculele parcă ei le-ar intui. 

  

         Într-un final, școala ar trebui să fie o plăcere, 

Deci trebuie să se aibă-n vedere 

         Că în trecut, totul era diferit, 

         Așa că, doar înainte trebuie privit! 
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PROFESORUL IDEAL ÎN SECOLUL XXI  

(NICOARĂ ANCA-LUCIA, COLEGIUL NAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEŞ ) 

 

Gânduri profunde sunt prinse în cele patru camere ale sufletului meu, 

Privesc peste ochelari cuvinte scrijelite, acoperite de o umbră luminoasă: 

Profesorul... 

Zărindu-mă, păşeşte tot mai aproape, 

Mai zâmbitor, mai calm. 

Vrea să-mi cunoască sincerele neajunsuri şi dorinţele deşarte, 

Deschizând cartea propriului sine mă ademeneşte. 

Urmăresc fiecare gest, mişcare, grimasă, informaţie. 

Mă captivează uitând de barierele impuse. 

Mă regăsesc. Mă adun, evoluez. 

Prin măestria sa înţeleg, 

Prin învăţătura sa, prin îndrumări înţelepte acum sunt. Un fals fundament? 

O iluzie a adevăratelor valori? 

Nu. Sunt un ,,homo ludens”. 
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LUMINA MEA 

(ANCA ANDREEA, CLASA VI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ” ION AGÂRBICEANU” 

ALBA IULIA)     

Stau visătoare și mă uit la profesoara mea de româna, Maria. Un vis de neuitat pentru mine. 

Ea e îndrumarea mea, persoana care mă ghidează prin întunericul posomorât spre lumina veșnic 

vie, fără ea m-aș simți legată la ochi. Numele ei, de înger sublim mă face să mă simt norocoasă. Părul ei 

șaten ca scoarța unui stejar tânăr, curge pe corpul ei plăpând, ochii ei se închid tacticos, iar apoi se deschid 

sclipind ca niște diamante perlate. Ne zâmbește fin și blând și ne explică totul cât de clar se poate. Adesea, 

mâinile ei îmi ating creștetul și mă dezmiardă, de parcă mi-ar lua păcatele. Pășește încet, ca și cum ar păși 

pe apa provenită din rai. Este fără cusur, bună, atentă și se comportă cu noi ca și cum am fi copiii ei. Ne 

respectă, o respectăm și astfel am început toți s-o admirăm. 

Așa ceva nu am mai văzut, o ființă care îmi insuflă bunătate, sinceritate și fericire. Ador privirea ei, 

o ador pe ea de fapt. Nu cred în magie, dar apariția ei în viața mea cu siguranță e magic de frumos. Mă 

bucur că o cunosc și că e alături de mine și îi mulțumesc, tot timpul mă face să văd astăzi ce nu am putut 

vedea ieri. 
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