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CONNECTED CLASSROOMS 
Prof. Coord. Emanuela Ciolacu 

Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova 

Răzvan Brandiburg, X B 

 

Proiect nr. 2014-1-IT02-KA201-003351 finanţat de Comisia Europeană prin 

Programul Erasmus +,  actiunea-cheie 2, parteneriat strategic între şcoli. 

Acest material reflectă doar opinia autorilor şi nu reprezintă în mod  necesar poziţia 

oficială a AN sau a Comisiei Europene. 

Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova derulează în perioada 2014-2016 proiectul 

CONNECTED CLASSROOMS Proiect nr. 2014-1-IT02-KA201-003351 din cadrul 

Programului Erasmus+, Actiunea-Cheie 2:  Parteneriate Strategice Între Şcoli , cu următorii 

parteneri: 

   1. Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Romania 

   2. Otalammen Koulu, Finland 

   3. Lycée Marcelin Barthelot , France 

   4. ITTS "A.Volta", Perugia, Italia 

   5. Sultanahmet Suphi Pasa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi , Turkey 

Obiectivele proiectului sunt:  

- Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în şcolile partenere 

- Dezvoltarea competenţelor-cheie: spirit antreprenorial, abilităţi digitale, comunicarea în limbi 

străine 

- Promovarea dialogului intercultural, a solidarităţii şi a incluziunii sociale 

- Promovarea bunelor practici la nivel european 

În perioada 11-15 octombrie 2015, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova a luat parte la cea 

de-a treia întâlnire internaţională din cadrul proiectului CONNECTED CLASSROOMS, care s-a 

desfăşurat în Istanbul,Turcia. Programul mobilităţii a inclus atât activităţile desfăşurate în cadrul 

proiectului, activităţi de învăţare în cadrul Sultanahmet Suphi Pasa Mesleki Ve Teknik Anadolu 

Lisesi , cât şi descoperiri culturale prin vizite la obiective turistice de interes internaţional. 

 Prima zi a debutat la şcoală, unde oaspeţii au fost întâmpinaţi de profesori şi elevi. La 

început ne-a fost prezentată şcoala.  

După workshop am vizitat Topkapı Palace 
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The Gate of Salutation (Bâb-üs Selâm) 

 

        În a doua zi am finalizat aplicaţia Chemistry App pentru sistemul Android, ce urmează să 

fie lansată pe Google Play şi la care am lucrat împreună cu colegul meu Victor Ungureanu în 

lunile mai-iunie 2015 . 
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       După două zile în care am lucrat la aplicaţia noastră ,totul a fost finalizat cu un rezultat de 

care suntem mândri. Partea cea mai grea a fost să ne punem de acord cu detaliile legate de 

interfata grafică ,dar am colaborat şi am încercat să inserăm toate ideile într-un mod practic şi 

estetic. 

 

 

Interfaţa grafică a aplicaţiei 
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Moara de vânt este un proiect atât artistic cât şi tehnic, modelul pe care urmează să îl 

realizăm fiind la scară si funcţional totodată. 

 

 

 

Această deplasare mi-a demonstrat faptul că există foarte multe interese comune între elevii din 

diferite zone geografice ale Europei .Comunicarea în limba engleză a fost facilă tuturor şi totul a 

decurs fără probleme .În timp ce am lucrat, s-au legat şi prietenii ,am schimbat impresii şi cu 

siguranţă vom pastra legătura. 

    Ultima zi a întâlnirii internaţionale s-a derulat la şcoala .Sultanahmet Suphi Pasa Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi unde am pus la punct ultimele detalii şi ne-am luat rămas bun de la 

profesorii şi elevii şcolilor participante.  
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A fost o experienţă minunată pentru toţi participanţii. Partea cea mai interesantă a fost munca în 

echipă pentru realizarea unui produs finit de cea mai bună calitate. 
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ERASMUS+ ÎNTÂLNIRE ÎN VINKOVCI, 

CROAŢIA 
Prof. Coord. Emanuela Ciolacu 

Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Craiova 

Ingrid Ciontescu & Antonia Pîrvan, VIII C 

 

În cadrul proiectului Young Citizens of Europe – our Future. The path of knowing, growing 

and understanding 2014-2016 nr. 2014-1-PL01-KA201-

002812, am făcut parte din echipa care a reprezentat 

România la mobilitatea internaţională din Croaţia. Am 

ajuns duminică, 04.10.2015, în Vinkovci, un orăşel din 

Croaţia aproape de graniţa cu Serbia. Am fost întâmpinaţi 

de familiile gazde care ne-au condus acasă la ei şi ne-au 

tratat foarte ospitalier. Ne-au oferit cea mai bună cameră 

din casă, la alegere. 

   În prima zi de proiect, am fost primiţi cu ceremonia de 

deschidere la şcoală, care ne-a impresionat. Ne-au fost 

prezentate diverse 

acte artistice, iar 

după aceea am 

făcut un tur al şcolii. Am participat la ore cum ar fi: ora 

de croată, care a fost un succes deoarece profesoara şi 

elevii croaţi au fost foarte binevoitori şi am învăţat 

multe cuvinte în croată. A doua oră a fost cea de 

educaţie financiară, ţinută de o profesoară finlandeză şi elevii ei, care a fost una dintre cele mai 

interesante ore. Dupa ce am terminat cele două ore, am fost 

surprinşi de un spectacol de păpuşi organizat de profesoara 

poloneză şi ajutoarele ei. După ce am luat prânzul, am asistat 

la o oră de sport unde coordonatoarea croată ne-a oferit 

tricourile cu sigla proiectului. Seara am petrecut-o în oraş 
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alături de ceilalţi elevi din proiect. 

    A doua zi am vizitat trei şcoli 

vocaţionale şi am văzut diferenţa 

dintre şcoala noastră şi cea croată, iar 

după prânz am vizitat o afacere în 

cadrul unei familii şi am învăţat cum să ne începem propria noastră 

afacere. 

    În cea de a treia zi ne-am împărţit în două grupuri, unii au mers să înveţe tehnici de prim-

ajutor, iar ceilalţi au vândut lucrurile pe care le-au confecţionat pentru a potea dona banii la 

Crucea Roşie. Astfel am învăţat să negociem pentru a ne vinde produsele. Seara am petrecut-o la 

un restaurant unde am dansat şi ne-am cunoscut mai bine. 

A patra zi am participat la o oră de biologie interactivă şi după aceea am gustat preparate 

tradiţionale croate gatite de familiile gazde pentru că era ziua naţională a Croaţiei. După prânz 

am vizitat Ðakovo, unde am luat parte la un spectacol de călărie. În acea seară am dat o mică 

petrecere acasă la una dintre elevele croate din proiect.

 

    În a cincea zi am plecat în excursie la Vukovar, oraş simbol al independenţei croate şi la Ilok 

unde am vizitat muzeul Vucedol. După aceea am mers pe malul Dunării la un restaurant unde 

am luat prânzul. Seara am petrecut-o la hotelul profesorilor unde ne-am simţit foarte bine.  
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   Din păcate, sâmbătă 10.10.2015, a trebuit să plecăm acasă, după ce ne-am luat la revedere de 

la familiile gazde care ne-au tratat foarte bine. 

   A fost o experienţă de neuitat pentru noi, ne-am făcut prieteni noi din alte ţări şi am învăţat să 

ne descurcăm într-o altă familie şi într-o altă ţară. 
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LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, ÎN 

DEZBATEREA ŞCOLII 
 

Prof. Mîndreci Lenuța 

Colegiul Tehnic ”Domnul Tudor”, Drobeta-Turnu-Severin 

 

 În condiţiile în care, pe alocuri, asistăm la o disoluţie a culturii în civilizaţie a străzii, 

activitatea de faţă a oferit posibilitatea de a dezbate rolul şi importanţa  obiectului nostru de 

studiu în cadrul planului de învăţământ preuniversitar şi, implicit, în formarea tinerilor. Sarcina 

primordială a oricărei culturi este de a educa, de unde şi meritul programelor de limba şi 

literatura română pentru învăţământul gimnazial şi liceal, dar şi a majorităţii manualelor 

opţionale, de a-şi enunţa finalităţile în raport cu documentele Uniunii Europene (domeniile: 

Sensibilizare de cultură, A învăţa să înveţi, Comunicare în limba maternă etc.). 

 Lecţia de limba şi literatura română probează oportunitatea de a cultiva profesionalismul 

lecturii. Viziunea didactică actuală conduce ( prin ponderea acordată în manualele opţionale 

prezenţei textelor, implicit valenţelor estetice, dar şi codurilor de interpretare a acestora ) spre 

dezvoltarea punctuală a aserţiunii după care lectura este modalitatea fundamentală de asimilare a 

valorilor spiritului. Profesorii şi elevii au în vedere abordarea mimetică / expresivă / receptivă a 

textului artistic ( cf. H.Plett), pentru a evidenţia originalitatea interpretării, spontaneitatea, 

abaterea de la normă, ca expresie a stilului. Principiul studierii limbii şi literaturii române din 

perspectivă comunicativ – funcţională în învăţământul preuniversitar are în vedere: 

 • transmiterea unor competenţe privind producerea / receptarea mesajelor; 

 • folosirea instrumentelor de analiză stilistică şi structurală în receptarea textelor literare; 

 • argumentarea propriilor opinii asupra unui text literar. 

 Programele şi manualele opţionale aduc în faţa elevilor avantajul unor dezbateri 

punctuale şi ale unui discurs lămuritor accesibil cu privire la textul literar ( liric, epic, dramatic). 

Elevii în măsură să-şi clarifice gradul de formare a competenţelor de comprehensiune, de 

comunicare, de analiză şi de argumentare, de interpretare a textului, ca şi înclinaţia spre 

subtilităţi, dar şi aspecte privind dozarea efortului propriu în formarea răspunsului. 

 Lecţia de limba şi literatura română are ca finalitate bucuria lecturii, cultivarea gustului 

estetic, dezvoltarea competenţelor de receptare a textului literar. Metodele activ – participative 
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utilizate la clasă, exerciţiile efectuate, sugestiile de rezolvare, dezbaterea succintă îi ajută pe 

tineri să se autoevalueze.  

 Este necesar să se evite interpretarea şablonardă a textului literar care, prin specificitate, 

permite o varietate de interpretări argumentate estetic. Discutarea propriu-zisă a textelor va fi 

completată de o serie de probleme teoretice, inclusiv de concepte operaţionale, care se deduc din 

prezentarea particulară a textelor respective. Printr-o grilă didactică şi critică,  profesorul le va 

oferi elevilor puncte de plecare pentru diferite interpretări şi opinii pe care textul le permite. 

Sugerarea unor scheme critice va sistematiza interpretările personalizate ale elevilor. Tot mai 

frecvent profesorii foarte buni încearcă să depăşească prin dialog cu elevii abordarea critică de 

tip şcolar, exploatând plasticitatea  limbajului şi opiniile originale asupra textelor avute în 

vedere, provocându-i, în acest fel, pe elevi, în emiterea de păreri personale. Orientaţi de către 

profesori elevii vor înţelege mecanismele structurale ale textului liric, epic, dramatic. 

 

Bibliografie 

1.Crăciun, Cornekliu, Metodica predării limbii şi literaturii române în liceu şi gimnaziu, 

Editura Emia, Deva, 2007. 

2.Ilie, Manuela, Didactica limbii române, Editura Polirom, Bucureşti, 2008. 
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RELAŢIONAREA ŞI INTELIGENŢA 

EMOŢIONALĂ LA COPII 

Prof. înv. primar Barbu Irina, 

Colegiul Naţional “Carol I” Craiova 

 

Aşa cum este important pentru copil să meargă, să vorbească, să se joace,  la fel de important 

este să ştie ce sunt emoţiile, să şi le recunoască, să ştie să le exprime într-un mod adecvat. 
 
 

Inteligenţa emoţională nu înseamnă doar 

recunoaşterea şi exprimarea propriilor emoţii, ci şi 

recunoaşterea, respectarea emoţiilor celorlalţi copii şi adulţi 

din jurul nostru. Inteligenţa emoţională înseamnă să 

înţelegem atât emoţiile proprii cât şi pe ale celor din jurul 

nostru, să învăţăm să ni le exprimăm. Inteligenţa 

emoţională îl ajută pe copil în dezvoltarea şi evoluţia sa 

socială, în interacţiunea cu ceilalţi, fie că sunt copii sau 

adulţi. 

Recunoaşterea, acceptarea, exprimarea, 

managerierea emoţiilor este importantă şi pentru păstrarea 

unui echilibru psihic. Neexprimarea emoţiilor, trăirilor poate duce la apariţia anxietăţii, a unor 

tensiuni intrapsihice care pot duce la stări de disconfort şi chiar la boală, atât la adulţi cât şi la 

copii. Dată fiind sensibilitatea copiilor şi faptul că ei acum învaţă să se recunoască pe sine şi să 

identifice la ceilalţi trăirile emoţionale şi comportamentele aferente acestora, modul de 

exprimare potrivit este important să ne aplecăm asupra copilului şi să îl ajutăm. 

Exprimarea emoţiilor şi 

comunicarea lor se poate face prin diverse 

modalităţi: verbal, non-verbal prin desene, 

pictură, modelaj, colaj, joc, poveşti. 

Învăţaţi copilul să îşi recunoască şi să-şi 

exprime emoţiile. Acest lucru îl va ajuta în 

dezvoltarea sa în special pe plan social, 

relaţional, dar şi să fie în armonie cu sine, 

îl va ajuta să comunice, să aibă o imagine 

de sine pozitivă, să îşi dezvolte încrederea 

în sine. 

În grupurile organizate pentru copii care au ca temă dezvoltarea personală şi/sau  

dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a creativităţii, a învăţării dezvoltării încrederii în sine, 

copilul are posibilitatea să interacţioneze cu alţi copii de aceeaşi vârstă sau de vârste apropiate, 

într-un cadru sigur şi sub îndrumarea unui specialist, are ocazia prin jocuri şi exerciţii exprexiv-



InfoEd [DECEMBRIE 2015 – NR. 3] 

 

Conţinutul materialelor publicate în această revistă reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor.  
Asociaţia Andrei Craiova nu este responsabilă pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

15 

 

creative să se dezvolte armonios, are posibilitatea să aplice şi să dezvolte ceea ce dumneavoastră 

îl învăţaţi, dar are şi ocazia de a învăţa lucruri noi care îl ajută în evoluţia lui. 

Prin jocuri cu grijă alese copiii vor învăţa să colaboreze cu ceilalţi, să îşi recunoască şi 

exprime emoţiile, dar şi să îi înţeleagă pe ceilalţi copii, să relaţioneze, să îşi dezvolte abilitatea 

de concentrare a atenţiei, vor fi stimulaţi să fie creativi în activităţile desfăşurate în cadrul 

grupurilor. 

Prin jocuri alese cu atenţie, 

copiii îşi pot dezvolta mai uşor 

anumite abilităţi, într-un mod plăcut 

şi stimulativ. 

Specialiştii în psihologie 

susţin că inteligenţa emoţională şi 

capacitatea copilului de a relaţiona şi 

de a stabili relaţii cu cei din jur stau 

la baza succesului la şcoală, dar şi a 

succesului în viaţă. 

Mulţi părinţi nu înţeleg încă 

faptul că performanţele şcolare ale 

copiilor au foarte puţină legătură cu 

abilitatea micuţului de a citi la o vârstă fragedă sau de a rezolva ecuaţii înainte de vreme. Mintea 

este esenţială în dezvoltarea unui copil inteligent şi descurcăreţ, însă şi emoţiile au un rol esenţial 

în succesul micuţului în viaţă. Iar cei responsabili cu antrenarea şi educarea minţii şi a emoţiilor 

copiilor sunt în principal părinţii. Acest "antrenament" al emoţiilor şi trăirilor copiilor, precum şi 

al minţii începe încă de la naşterea bebeluşului. 

Cu alte cuvinte, felul în care îl tratezi pe copil, atenţia pe care i-o acorzi, răbdarea cu care 

îl ajuţi să depăşească problemele, comunicarea, stilul disciplinar pe care îl impui, toate acestea 

contribuie la dezvoltarea emoţională a copilului – crucială în reuşita şcolară. 

Specialistul susţine că primii 4 ani de viaţă ai celui mic sunt esenţiali în dezvoltarea lui 

emoţională şi felul în care te comporţi şi îl laşi să îşi exprime şi să îşi controleze emoţiile până la 

această vârstă contribuie la reuşita lui în viaţă la maturitate. 

Dacă cel mic va avea sau nu succes la şcoală se poate prezice în funcţie de abilităţile şi 

înclinaţiile lui emoţionale şi sociale. Iată care sunt principalele elemente de care depinde reuşita 

şcolară a micuţului: 

 încredere (în propriile forţe, puterea controlului şi stăpânirii de sine etc.); 

 intenţie (dorinţa, perseverenţa, nevoia de a-şi pune amprenta asupra unor lucruri sau 

probleme şi de a le rezolva); 

 curiozitate;  

 comunicare (dorinţa de a comunica, de a stabili relaţii verbale cu ceilalţi, de a-şi exprima 

sentimentele, trăirile, emoţiile în cuvinte);  

 cooperare (capacitatea de a împărţi lucruri, de a-şi aştepta rândul, "spiritul de echipă", 

adaptarea nevoilor personale la nevoile unui grup etc.); 

 implicare (capacitatea de a se implica, de a-i înţelege pe ceilalţi şi de a fi înţeles). 
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   În concluzie, nu capacitatea copilului de a citi sau de a face socoteli este esenţială în 

procesul de învăţare şi în reuşita şcolară, ci mai degrabă capacitatea de a şti cum să înveţe lucruri 

şi să facă faţă provocărilor la nivel 

emoţional. 

Semnele şi comportamentul unui copil 

inteligent emoţional 

  

 are capacitatea de a vorbi liber despre 

ceea ce simte; 

 cunoaşte şi identifică propriile emoţii 

prin care trece şi pe cele ale celor din 

jurul lui; 

 comunică uşor cu cei din jurul lui; 

este deschis la dialoguri; 

 ştie să-şi controleze sentimentele negative şi impulsurile; 

 este motivat (descoperă plăcerea din spatele anumitor activităţi şi este orientat spre 

performanţă sau succes); 

 se adaptează uşor la situaţii noi; 

 are prieteni şi stabileşte cu uşurinţă relaţii cu cei din jurul lui; 

 este capabil să îşi impună propriile preferinţe şi să pună întrebări. 

 

 

Webografie 

 http://www.copilul.ro/nastere/ 

 http://www.copilul.ro/Scoli-u60/ 

http://www.copilul.ro/nastere/
http://www.copilul.ro/Scoli-u60/
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ŞCOALA – FACTOR  HOTĂRÂTOR  ÎN 

DETERMINAREA  REUŞITEI  ŞCOLARE A 

COPILULUI 
 

Prof. înv. primar Boiangiu-Diaconu Viorica-Liliana 

 Liceul de Arte ”Marin Sorescu” Craiova 

 

"Ca primă şcoală de viaţă şi de credinţă-afirmă Papa-familia este chemată să formeze noile 

generaţii la valorile umane şi creştine pentru că, orientându-şi viaţa după modelul lui Hristos, să-şi 

formeze o personalitate armonioasă". În această îndatorire educativă, "atât de decisivă pentru persoana 

umană" – familia trebuie să poată conta şi pe "sprijinul şcolii, al parohiei şi al diverselor grupări 

bisericeşti care să favorizeze o formare integrală a fiinţei umane". 

Accelerarea transformărilor sociale, democratice, modificarea statutului copilului, dispersia 

familiei, încercarea de a restitui prestigiul educaţiei familiale (pe care l-a avut până la introducerea 

învăţământului obligatoriu), progresele sociologiei şi psihologiei, precum şi alte cauze au dus la 

înţelegerea faptului că orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de 

opoziţia părinţilor. Şcoala capătă astfel o misiune suplimentară.  

Au existat întotdeauna educatori excelenţi şi părinţi iubitori, care nu şi-au pus probabil atâtea 

probleme şi totuşi au reuşit foarte bine; dar poate că acest lucru era mai uşor într-o lume foarte statornică, 

în care tradiţia avea ultimul cuvânt. Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generaţie sau două, 

relaţiile dintre părinţi şi copii, dintre adulţi şi tineri, apare mai vădită în consideraţia pentru copilul ce "are 

semnificaţia de recunoaştere intimă şi profundă a valorii persoanei copilului şi de încredere în potenţialul 

lui de dezvoltare" (Osterrieth).  

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. 
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Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte despre cunoştinţele 

despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, elevul le datorează 

educaţiei primite în familie. Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de 

vedere fizic, intelectual, moral estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 

90% din cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice), familia 

este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea copiilor. Copilul obţine 

rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie 

să asigure copilului cele necesare studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură. Acest ajutor trebuie 

însă limitat la o îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să se efectueze tema copilului. Cu timpul părinţii se 

vor limita la controlarea temei de acasă şi a carnetului de note. Deci, atitudinea părinţilor trebuie să fie 

una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă să nu se intereseze deloc de rezultatele 

acestuia.  

Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul, politeţea, 

cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de unele lucruri 

încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-

acasă”. Un elev fără „cei şapte ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie 

reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea 

influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la şcoală 4–5 ore, de restul 

timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii uită că trebuie să facă front comun cu 

profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi 

îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în 

stare latentă. Se întâmplă totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o 

anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele, 

rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor care sunt depăşiţi de 

situaţie. 

Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care îl are aceasta cu 

şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi sunt bine intenţionaţi în alegerea unei 

şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor. Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt 

tocmai sursele greşelilor lor deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor 

decurg uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor. De aceea între familie şi şcoală trebuie 

să existe o permanentă colaborare care se poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu 

părinţii. 

Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce participă la 

acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că acelaşi  subiect este 

copilul nostru şi şcolarul nostru. 
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Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 

interesează şi-l pasionează, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l susţină pe şcolar, în ce 

fel să-l motiveze şi să-l ajute. 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 

factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la 

viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în 

formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de 

cerinţele vieţii sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane 

pregătite în mod special pentru acest lucru.  

Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a 

stimula calitatea de om. Şcoala a rămas punctul de pornire al orientării şcolare şi profesionale prin acţiuni 

de informare asupra posibilităţilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale şi a 

aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii îşi decid viitorul şi ponderii de implicare a 

părinţilor în alegerea şcolii şi a profesiei pe care copii lor o vor urma, dacă profesia aleasă este cea dorită 

de copil şi dacă aceasta din urmă are disponibilităţi intelectuale. 

În viaţă nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să aleagă 

singur calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv pot fi semnificativ 

crescute dacă, prin aceste dezbateri, lectorate, activităţi de consiliere părinţii ar dedica câteva ore în plus 

pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului. 

În zilele noastre s-a trecut la o nouă etapă a colaborării şcolii cu familia în care accentul este pus 

pe angajamentul mutual clar stabilit între părinţi şi profesori, pe un „contract parental” privind copilul 

individual; contractul între familie şi şcoală nu se mai consideră doar ca un „drept opţional”, ci ca un 

sistem de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu profesorii. 

 Până la cuprinderea într-o unitate de învăţământ, rolul primordial în educaţie îl are familia. 

Odată cu înscrierea într-o unitate de învăţământ ponderea se schimbă, rolul mai mare îl are şcoala, dar 

nici acţiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acţiunile educative ale celor doi factori există 

mai degrabă un raport de complementaritate decât de rivalitate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze 

pe a celuilalt. 

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; 



InfoEd [DECEMBRIE 2015 – NR. 3] 

 

Conţinutul materialelor publicate în această revistă reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor.  
Asociaţia Andrei Craiova nu este responsabilă pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

20 

 

 îl obişnuieşte pe copil cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de 

existenţă; 

 stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 

          Se constată că unele familii manifestă totală încredere în rolul pe care şcoala îl   are asupra 

dezvoltării copilului, pe când altele sunt dezinteresate. 

Parteneriatele dintre şcoală şi familii pot: 

a. ajuta profesorii în munca lor; 

b. perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor;  

c. îmbunătăţi programele de studiu şi climatul şcolar;  

d. îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor;  

e. dezvolta abilităţile de lideri ale părinţilor;  

f. conecta familiile cu membrii şcolii;  

În general, toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări foarte active a părinţilor la 

activităţile şcolare. Numeroase cercetări la nivel de învăţământ primar şi chiar secundar au pus în 

evidenţă aspectul determinant al calităţii interacţiunii dintre familie şi şcoală asupra educaţiei copiilor. 

Această recunoaştere a importanţei părinţilor în favorizarea succesului şcolar al tinerilor a 

determinat autorităţile educative să susţină necesitatea întăririi legăturilor dintre părinţi şi şcoală. 

Dealtfel, în contextul actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată. Într-adevăr, misiunea 

socială a şcolii depăşeşte tot mai mult simpla atingere a obiectivelor pedagogice ale curriculum-ului 

şcolar avâdn în vedere şi faptul că mulţi părinţi sunt prea preocupaţi de problemele familiale, profesionale 

sau sociale pentru a putea urmări evoluţia copiilor lor sau coerenţa dintre educaţia pe care copilul o 

primeşte în familie şi cea şcolară. 

Atât părinţii cât şi cadrele didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. 

Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor, şi 

continuând cu identificarea unor interese comune în beneficiul copiilor.  

O serie de studii realizate în ultimii zece ani au adus precizări faţă de acest subiect şi au 

demonstrat că părinţiii şi cadrele didactice consideră că o colaborare între ei ar putea ameliora 

randamentul şcolar şi conduita elevilor în clasă. Numeroşi părinţi afirmă că sunt doritori să se implice în 

procesul de educaţie al copiilor lor. Cadrele didactice trebuie totuşi să formuleze aşteptări realiste privind 

această colaborare. În ceea ce priveşte activităţile care pot fi propuse părinţilor, acestea trebuie să fie 

multiple, variate şi să corespundă nevoilor şi posibilităţilor lor.  

Cu părere de rău trebuie să afirmăm că se constată în ultima vreme o depărtare a familiei de 

şcoală, o scădere a interesului părinţilor pentru rezultatele şcolare. Părinţii sunt îngrijoraţi de viitorul 

copiilor dar, în acelaşi timp nu mai au răbdare să le acorde atenţie. Acest lucru se constituie într-un 

semnal de alarmă şi se impune o reconsiderare a relaţiei familie-şcoală. Aceasta nu trebuie să fie 
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semidirecţională, redusă la simpla informare a părinţilor asupra rezultatelor la învăţătură. Şcoala trebuie 

să convingă familia ca ea să devină un participant activ în procesul de instruire-educare. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale şcolii 

cu aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări şcolare). Părinţii 

trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat care-i poate ajuta prin atitudinea 

nepărtinitoare pe care trebuie să o afişăm. Aşadar e o sarcină a şcolii să identifice situaţiile problemă din 

familiile copiilor, să dirijeze pe cât este posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să 

conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală-familie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în 

familie devine astfel un proces de pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de 

viaţă.  

În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, familia şi şcoala, trebuie să aibă acelaşi 

scop – formarea personalităţii umane integrale şi armonioase. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L.,  „ Didactica”, manual pentru clasa a X-a, şcoli 
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2. Nicola, I.,  „ Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992; 

3. Soica, M., „ Pedagogie şi psihologie”, Editura Gheorghe Alexandru, 2002; 

4. Stoian, M., Abecedarul părinţilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972; 
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RESURSE ONLINE PENTRU STIMULAREA 

CREATIVITĂȚII ELEVILOR 
 

Prof. Grecu Daniela 

Liceul “Matei Basarab”, Craiova 

Prof. Ciucă Mihaela Alina 

Școala Gimnazială “Sf. Dumitru”, Craiova 

 

Conform Wikipedia, creativitatea este un proces mental și social care implică generarea 

unor idei sau concepte noi, sau noi asocieri ale minții creative între idei sau concepte existente.  

În Dicționarul enciclopedic (1993) creativitatea este definită ca "trăsătură complexă a 

personalității umane, constând în capacitatea de a realiza ceva nou, original". 

Dicționarul Webster (1996) oferă trei semnificații ale creativității: 

 starea sau calitatea de a fi creativ; 

 abilitatea de a transcende ideile, regulile, modelele, relațiile tradiționale și de a crea noi și 

semnificative idei, forme, metode, interpretări etc.; originalitate sau imaginație; 

 procesul prin care se utilizează abilitatea creativă. 

Una din condițiile necesare stimulării creativitații elevilor este aceea de a oferi acestora 

materiale care să le “aprindă” imaginația. Și aici fac referire la diferitele resurse online puse  la 

dispoziție în mod gratuit  pe Internet. 

Resursele web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și evaluare. Noile 

tehnologii oferă o gamă variată de aplicații, metodele convenționale de predare având din ce în 

ce mai mult o alternativă viabilă. Aplicațiile web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, 

astfel cei care învață pot accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva click-uri. 

 

1. PLANȘE COLABORATIVE - TITANPAD  (https://titanpad.com/) 

TitanPad este un instrument similar cu Google Docs. 

Două sau mai multe persoane pot sta la calculatoare separate, în locuri diferite și scrie pe 

o singură planșă, în același timp. Oamenii știu cine ești, deoarece textul este evidențiat în diferite 

culori. Există, de asemenea, o casetă de chat în partea dreaptă a ecranului, care este, de 

asemenea, în timp real. 

 
https://titanpad.com/6FNMUI29d3 

 

Puncte forte:  

 Gratuit! 

 Nu trebuie creat un cont 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Proces
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Social&action=edit&redlink=1
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 Foarte ușor de folosit - deschideți pur și simplu site-ul, creați o planșă, și este generat un 

link care poate fi trimis pentru a invita pe alții pe planșă 

 Mulți oameni pot scrie pe același pad  în timp real 

 Textul poate fi importat pe pad 

 Textul  poate fi, de asemenea, exportat ca HTML, text simplu, și chiar ca un document 

Word 

 Permite formatarea textului (bold, italic, spațierea, etc) 

 Există undo infinit 

 Puteți mări dimensiunea paginii 

 Puteți merge înapoi în istoric pentru a vedea ceea ce a fost scris în cazul în care ceva a 

fost șters 

Slăbiciuni 

 Utilizarea de către prea mulți oameni a aceleiași pagini poate duce la confuzie 

 Atunci când există mai multe persoane cu aceeași culoare, se pot confunda numele 

 Puteți șterge munca altora 

Oportunitati 

 Elevii pot colabora la un document,  pot vedea modificările făcute instantaneu precum și 

chat-ul 

 Elevii îl pot folosi în timpul prezentărilor pentru a pune întrebări 

Amenințări 

 Elevii pot scrie un nume fals și apoi abuzează de utilizarea acestui pad în timpul unui 

proiect 

 Utilizarea unui limbaj și comentarii neadecvate  

 

2. NORUL DE CUVINTE – TAGXEDO (www.tagxedo.com ) 
Un nor de cuvinte este o imagine formată din liste de cuvinte, cu cât mai des apare un 

cuvânt în listă cu atât el apare evidențiat în imagine.  Norul nu are neapărat forma unui nor, el 

poate fi sub forma unei inimi, a unui copac etc. Fontul, culoarea și orientarea pot fi diferite 

rezultând un design unic. 

Valoarea educațională a norului de cuvinte: îmbunătățirea vocabularului, formarea de  

coenxiuni între concepte, generarea de idei noi, promovarea creativității, motivarea elevilor. 

Instrumentul Tagxedo pentru a fi folosit necesită instalarea aplicației Silverlight. 

Instalare aplicației Silverlight 

Se intră pe pagina tagxedo.com 

 

Se descarcă aplicația Silverlight. 

 

http://www.tagxedo.com/
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Se alege aplicația Silverlight din butonul de 

descărcare. 

 

Se dă clic pe butonul RUN pentru instalare. 

 

Se trece la instalarea propriu zisă a acesteia. 

 

Dupa instalarea aplicației Silverlight se poate 

trece la crearea de nori de cuvinte, dând clic 

pe butonul CREATE. 

 

Se permite activarea aplicației Silverlight. 

 
Crearea norilor de cuvinte 

1. Se merge pe pagina http://www.tagxedo.com. 

2. Se selectează  “Create.” 

3. Se selectează “Load.” 

http://www.tagxedo.com/
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4. Se introduce text în caseta de text 

5. Click “Submit.” 

 
6. Norul de cuvinte Tagxedo va fi creat cu o formă predefinită. 
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3. ORGANIZAREA IDEILOR – POPPLET (https://popplet.com/) 

Popplet este un instrument unic, deoarece oferă un singur loc pentru a stoca documente, 

imagini și alte resurse utilizate în crearea de idei noi. Este util în stabilirea temelor și 

funcționează ca o hartă de brainstorming. 

Utilizatorul alege elementele care se leagă împreună și astfel nu se uită și nu se pierde, 

relevanța unei idei. Popplet oferă mai multă organizare, resurse și opțiuni, decât dacă s-ar nota 

totul pe foi, sau pe simple schițe. 

Utilizatorii pot structura vizual ideile folosind resursele online, note și alte tipuri de 

conținut. Astfel se face mult mai ușor lucru cu alte persoane pentru a genera idei noi care pot fi 

împărțite cu alții. 

In final, rezultatele de pe Popplet pot fi partajate prin e-mail, Facebook sau Twitter sau 

ca un link generat de site. 

Creare cont pe Popplet 

1. Competarea câmpurilor pentru crearea contului: 

nume, prenume, adresa de email, parola. 

2. Clic apoi pe NEXT. 

 
3. În fereastra următoare alegem varinata gratuită 

(cu 5 scheme). 

4. Clic pe Sign me up. 

 
5. În noua fereastră dăm clic pe butonul Make 

new popplet. 

 
6. Introducem numele popplet-ului, apoi alegem 

culoarea. 

 
7. Trecem la construcția posterului popplet. 

 
8. Putem alege caracteristicile schemei: 
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Dimensiune font și 

aliniere 

 
Culoare 

 
Inserarea unei 

imagini, film, etc 

 
Realizarea unui 

desen, de o anumită 

culoare. 

9. Pentru mai multe opțiuni se merge pe 

butonul de setări și se alege 

caracteristica dorită: salvare, 

organizare, vizualizare, export în 

diferite formate (pdf, jpg, png), etc. 

 
 

 

 

Exemplu : 

 
 

Bibliografie 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Creativitate 

 Dicționar enciclopedic, vol.1, Ed. Enciclopedică, București, 1993  

 Webster's Encyclopedic Unabriged Dictionary of the English Language, Gramercy 

Books, New York, 1996 

 http://www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-suportul-resurselor-web  

 https://teachweb2.wikispaces.com/TitanPad 

 http://www.webroll.ro/aplicatie-online-pentru-brainstorming-genereaza-idei-noi-si-

creative/ 

 

 

  

http://www.elearning.ro/predare-si-invatare-cu-suportul-resurselor-web
https://teachweb2.wikispaces.com/TitanPad
http://www.webroll.ro/aplicatie-online-pentru-brainstorming-genereaza-idei-noi-si-creative/
http://www.webroll.ro/aplicatie-online-pentru-brainstorming-genereaza-idei-noi-si-creative/
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NICHITA STĂNESCU- CREATORUL UNUI NOU 

TIP DE POEZIE 
Studiu de caz 

Prof. Mîndreci Lenuța 
Colegiul Tehnic ”Domnul Tudor”, Drobeta-Turnu-Severin 

 

Nichita Stănescu aspiră în creaţiile sale spre un adevăr absolut, adevărul unei realităţi 

fizice totale, adică spre misterul ultim şi cauza primară a cosmosului. El vede sacrul în existenţa 

materiei universale, în miracolul unui principiu fizic unic. 

Cunoaşterea este o tensiune semantică între ceea ce există şi ceea ce nu există încă, 

sensul operând întotdeauna în echilibrul dintre prezenţă şi absenţă. Funcţia euristică a gândirii 

inventează ipoteze alergând spre viitor ca nişte mesaje interogative ale prezentului. Ceea ce nu 

poate fi inventat este tocmai adevărul, el poate fi imaginat în multiple forme după o logică a 

descoperii care presupune curajul rupturii din ordinea veche a lucrurilor pentru a se putea 

inventa o alta, cea căutată de spirit. 

În relaţia limbă - gândire procesul e reversibil: acţionând asupra forţelor cuvintelor se 

poate determina naşterea ideilor nemaigândite, poeţii cunoscând foarte bine acest lucru. Pentru 

ca energia semantică să se elibereze şi să instaureze o nouă ordine a lucmriior, este necesară 

apariţia paradoxului. 

 El neagă opinia comună inventând o alta prin deplasarea sensului spre un nou echilibru 

realitate.Fiind bine conceput ajunge la creaţia de sens nou tocmai prin evidenţierea a două 

semnificaţii aparent contrare. Face să se realizeze ceea ce logica nu poate: a gândi un lucru şi în 

acelaşi timp contrariul lui.Metafora poetică este cea care inventează aceste posibilităţi ale 

realului. Poeţii sunt cei ce gândesc în imagini sau noţiuni şi le exprimă prin metafore sau prin 

concepte. 

Pentru poetul nostru, poezia este câmpul gravitaţional al cunoaşterii datorită energiilor 

interne ale Logosului pe care tinde ale stăpâni. Ea, poezia este cea care îl ajută pe poet să 

desluşească tainele existenţei căreia îi suntem prezenţi. Nichita Stănescu vede poezia ca pe o 

componentă fundamentală a existenţei umane, poetul nu face altceva decât să ajute sufletul să-şi 

descopere propria poezie şi de aceea uneltele inventate de el le va aplica exact pe sine. 

Nemulţumit de realităţile înconjurătoare, poetul îşi va perfecţiona un organ al minţii ca o 

vedere abstractă care să-i permită să admire în acelaşi timp spaţiul şi timpul, obiectele şi ideile, 

lucrurile şi dimensiunile lor invizibile.  
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 In acest sens, poetul inventează întrebări, parabole şi enigme pentru a-1 ajuta în 

elucidarea misterului, de aceea o bună parte din opera sa prezintă cursul acestor lupte cu tainele 

nespuse ale lumii. Poezia nu exprimă nemijlocit ideile, ci intuiţia lor vie, ecoul şi rezonanţa pe 

care o au ele asupra conştiinţei, adică starea tensionată a sentimentelor. în acest sens, gândirea ni 

se va înfăţişă ca un corp eteric şi totodată senzual al idei: 

 „Plutea o floare de tei 

  în lăuntrul unei gândiri abstracte 

  deşertul se umpluse cu lei  

 şi de plante. 

  Un tânăr metal trasparent subţire ca lama tăioasă tăia        orizonturi     

 curbate şi lent despărţea privirea de ochi cuvântul, de idee, raza de stea 

 pe când plutea o floare de tei 

 în lăuntrul unei gândiri abstracte.” 

 Cunoaşterea e perisabilă în timp, dar fixată prin artă, drama cunoaşterii devine 

nemuritoare. Ideea moare o singură dată, sentimentul ei întipărit în poem moare mereu cu 

fiecare lecturare a acestuia. De aceea, tot ce este mai trecător din fiinţa umană are prin artă şansa 

eternităţii. Nichita Stănescu, poetul modern, exploarator al sufletului uman, inventează 

mijloacele de a comunica semenilor săi dimensiunile inedite descoperite şi care îl determină să-

şi deregleze simţurile comune spre a deveni vizionar. El creează poemul ca pe o oglindă 

mişcătoare, unde eul se contemplă pe sine. E un fel al lui de a se dedubla şi de a se aşeza în afara 

lui însuşi. Procedeul presupune o detaşare a eului de sine prin cuvânt Pentru cunoaştere este 

necesară o distanţă ce devine tragică odată cu trecerea timpulu,fiindcă sufletul tânjeşte după 

unitate: 

 Fără a fi ermetic, Nichita Stănescu este tipul de om deschis comunicării, utilizând 

cuvintele care-1 trădează, realizează combinaţii dintre cele mai variate. încearcă să surprindă 

„contradicţia în mişcare" a fiinţei umane, dar simultaneitatea polilor opuşi ce scapă logicii (râsul 

şi plânsul,cele două măşti ale teatrului antic se contopesc în una singură). Puşi în faţa unor 

asemenea paradoxuri, ochii cititorului se acomodează cu greutate şi de aceea atenţia lui este 

solicitată la maxim. Răsplata este frumuseţea unică a lumii spirituale. Viziunea ei produce acea 

tensiune a sentimentelor capabile să purifice şi să înalţe: 

 „O voi, prieteni, 

 poezia nu este lacrimă 

 ea este însuşi plânsul 
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 plânsul unui ochi neinventat 

 lacrima ochiului 

 celui care trebuie să fie frumos 

 lacrima celui care trebuie să fie fericit.". 

 

Bibliografie : 

 Mincu , Şt. - „Nichita Stănescu - Poezii", Ed. Pontica, Constanţa, 1997. 

 Stănescu, Nichita - „Album memorial", Ed. Viaţa Românească, Bucureşti, 1984 

 Stănescu, Nichita - „Ordinea cuvintelor", Ed. Cartea Românească, Bucureşti. 
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MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A 

VIOLENŢEI ŞCOLARE 
  

Prof. Boiangiu-Diaconu Viorica-Liliana  

Liceul de Arte ”Marin Sorescu” Craiova 

 Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Presa scrisă sau audiovizuală, 

informează în permanenţă cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen. Apariţia diferitelor forme 

de violenţă în mediul şcolar pare aproape o fatalitate şi devine adesea un lucru obişnuit, cu care oamenii 

coexistă fără măcar a mai sesiza pericolul. Problema violenţei în şcoală poate şi trebuie să devină o temă 

de reflecţie pentru toţi cei implicaţi în actul educaţional. Cu atât mai mult cu cât şcoala dispune, cred, de 

importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al 

violenţei în mediul şcolar.  

 Violenţa poate fi definită ca un fenomen care se manifestă prin acţiune fizică, cuvânt, stare 

emoţională şi sufletească, umilinţă, cu scopul de a controla, maltrata sau de a sugera senzaţia de frică.  

 Violenţa şcolară este, din punct de vedere statistic, cea mai frecventă conduită de devianţă 

şcolară. Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă a fenomenului 

în ultimele trei decenii în mai multe ţări ale lumii, astfel încât escaladarea violenţei în şcoală a devenit cea 

mai vizibilă evoluţie din câmpul educaţiei formale, performanţele şcolare sau progresul în democratizarea 

sistemelor educative sunt în prezent realităţi mai puţin vizibile, comparativ cu înmulţirea actelor de 

violenţă în şcoală.  

 Violenţa în şcoală este un fenomen extrem de complex, cu o diversitate de forme de manifestare 

care justifică folosirea terminologiei specializate, rafinate; astfel, şcoala este spaţiul de manifestare a 

conflictelor între copii şi între adulţi-copii, iar raporturile de forţă sau planul în care se consumă 

conduitele ofensive (verbal, acţional, simbolic) sunt variabile importante în înţelegerea fenomenului. De 

aceea, când vom folosi noţiunea mai generală de “violenţă” vom desemna orice comportament al cărui 

scop este prejudicierea sau distrugerea victimei. În orice atac agresiv vom regăsi apelul la forţă pentru 

transformarea unui individ în instrument în folosul personal, precum şi apelul la violenţă pentru 

înlăturarea/devalorizarea semenului perceput ca adversar.  

 Şcolile fac în puţine cazuri distincţia între activităţile de prevenţie şi activităţile de asistenţă 

acordată elevilor cu manifestări de violenţă şi nu dezvoltă programe coerente anti-violenţă, pornind de la 

cunoaşterea problemelor cu care se confruntă. Chiar acolo unde există acţiuni destinate problemei 

violenţei, acestea nu contează pe implicarea efectivă a celor vizaţi, sunt puţin popularizate în rândul celor 

care ar trebui cu prioritate să le cunoască( autori, victime, elevi cu potenţial agresiv, părinţi), nu sunt 

organizate în forme atractive pentru elevi şi se limitează la expuneri de documente sau de situaţii-

problemă. În puţine cazuri, violenţa în şcoală este definită ca fiind o problemă instituţională.  



InfoEd [DECEMBRIE 2015 – NR. 3] 

 

Conţinutul materialelor publicate în această revistă reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor.  
Asociaţia Andrei Craiova nu este responsabilă pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

32 

 

 În majoritatea cazurilor, nu există parteneriate sau cooperare reală nici la nivelul unităţii şcolare 

(între elevi, cadre didactice, părinţi, conducerea şcolii) şi nici la nivel interinstituţional, care să definească 

situaţiile de violenţă, să elaboreze strategii de prevenţie şi control, să monitorizeze şi să evalueze 

impactul acestora. Măsurile şcolii vizând prevenţia şi controlul fenomenelor de violenţă sunt, în cea mai 

mare parte, formale şi stereotipe. Spre exemplu, se confundă existenţa unui regulament şcolar sau a altor 

documente pe care şcoala le-a iniţiat cu funcţionalitatea efectivă a acestora. Regulamentele devin dintr-un 

instrument util de prevenire şi de combatere a violenţeu un mijloc formal de “acoperire” a lipsei de 

iniţiativă. Şcolile investigate nu reuşesc să elaboreze situaţiile de violenţă “ascunsă” şi nu dispun de 

mijloace adecvate de a evalua violenţa subiectivă (sentimentul de insecuritate al elevilor).  

 Sancţionarea elevilor violenţi este, nu de puţine ori, disproporţionată în raport cu gravitatea 

faptelor şi, prin efectul de bumerang, multiplică deseori cazurile de comportament agresiv al elevilor 

consideraţi elevi-problemă. Sancţionarea nu este gândită ca o formă de prevenire. În alte cazuri, actele de 

violenţă nesancţionate ajung să influenţeze şi pe ceilalţi elevi, devenind de multe ori modele de urmat.  

 Măsurile de control şi pază care predomină sunt cele bazate pe intervenţia poliţiei sau a altor 

reprezentanţi ai autorităţilor de pază şi protecţie, în defavoarea celor care se bazează pe formarea cadrelor 

didactice, a elevilor sau a consilierilor.  

 În ceea ce priveşte actele de violenţă care au loc în vecinătatea şcolii, conducerea unităţilor 

şcolare şi cadrele didactice par să acorde atenţie acestora numai dacă se manifestă şi în şcoală, ajungând 

să cunoască autorii din vecinătatea şcolii care au potenţial violent numai după ce un fenomen de violenţă 

a avut loc. O asemenea abordare reprezintă un important handicap în elaborarea unor strategii eficiente de 

prevenire a situaţiilor de violenţă şcolară.  

 Fenomenul violenţei şcolare trebuie analizat în contextul apariţiei lui. A gândi strategii, proiecte 

de prevenire a violenţei şcolare înseamnă a lua în consideraţie toţi factorii (sociali, familiali, şcolari, de 

personalitate) ce pot determina comportamentul violent al elevilor. Şcoala poate juca un rol important în 

prevenirea violenţei şcolare. Pierre-Andre Doudin şi M. Erkohen-Markus vorbesc de trei tipuri de 

prevenţie pe care le poate asigura şcoala şi care se completează reciproc: 

- o prevenţie primară, care se poate realiza foarte uşor de către fiecare învăţător şi se referă la 

dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de fiecare elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de 

a reuşi; 

- o prevenţie secundară, ce pleacă de la faptul că şcoala reprezintă un post de observaţie privilegiat 

al dezvoltării intelectuale şi afective a elevului, iar învăţătorul, printr-o observare atentă a 

acestuia, poate repera efectele unor violenţela care elevul a fost supus în afara mediului şcolar; 

- o prevenţie terţiară, ce are în vedere sprijinul direct adus elevilor care manifestă comportamente 

violente; aceasta urmăreşte prevenirea recidivei şi presupune adoptarea unor măsuri după 

producerea comportamentului violent.  
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Climatul şcolar, ambianţa clasei, reprezintă factori foarte importanţi pentru integrarea elevului şi 

pentru stabilirea relaţiilor învăţător-elev. Pentru ca o clasă să funcţioneze ca un grup, învăţătorul trebuie 

să creeze suficiente ocaziiprin care elevii să se cunoască mai bine, să se descopere, să vorbească despre 

aspiraţiile lor; altfel spus să-şi dezvolte aptitudinea de a comunica, care se poate realiza prin exerciţii de 

improvizaţie, de dezbateri contredictorii, de asociere a ideilor plecând de la un cuvânt, de construcţie a 

istoriilor colective, de creativitate, etc.  

Multe din comportamentele violente ale elevilor se manifestă ca o transgresare a regulilor 

şcolare. Regulile pot fi impuse de învăţător sau negociate cu elevii. Impunerea regulilor de către învăţător 

creează raporturi de forţă, relaţii de dominaţie/supunere între învăţător şi elevi, situaţie ce poate conduce 

fie la o atitudine de supunere şi docilitate, fie la atitudini ostile, provocatoare, agresive din partea elevilor. 

Cu elevii care manifestă comportamente violente este necesară o relaţie individualizată. Ori de câte ori un 

elev manifestă un comportament de opoziţie, de refuz al lucrului în clasă, are o atitudine provocatoare şi 

insolentă, învăţătorul trebuie să îi propună un dialog, o discuţie în afara orelor de curs.  

Foarte importante sunt atitudinile în cursul discuţiei învăţătorului cu elevii. După Porter (1950), 

aceste atitudini sunt: 

- atitudinea de evaluare, care implică o judecată a faptelor şi gesturilor elevului prin raportare la 

norme şi valori; 

- atitudinea de interpretare, ce apare atunci când învăţătorul propune o explicaţie la ceea ce spune 

elevul; 

- atitudinea de decizie, ce apare atunci când învăţătorul propune soluţii imediate şi decide în locul 

elevului; 

- atitudinea de anchetă, care se manifestă atunci când învăţătorul adresează elevului o serie de 

întrebări pentru a obţine informaţii detaliate asupra problemei în discuţie; 

- atitudinea de suport, de susţinere, ce urmăreşte încurajarea elevului pentru a depăşi situaţia 

dificilă pe care acesta o traversează; 

- atitudinea de comprehensiune, ce reflectă efortul învăţătorului de a asculta elevul şi de a înţelege 

problema fără a-l judeca.  

Uneori clasa şcolară se prezintă ca un spaţiu de confruntare şi de conflict învăţător-elevi şi elevi-

elevi. Pentru a face faţă unei situaţii de conflict se recomandă următoarele strategii: 

- strategii de evitare, prin care se ignoră momentan criza creată în sala de clasă şi continuă cursul 

ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat; 

- strategii de diminuare (moderare), care se folosesc atunci când învăţătorul, din dorinţa de a evita 

confruntarea, minimalizează dezacordul cu elevii; 

- strategii de putere (de coerciţie), care apar atunci când învăţătorul recurge la puterea sa şi la 

diferite mijloace de constrângere pentru a regla conflictul; 
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- strategii de compromis, ce se folosesc atunci când învăţătorul recurge la concesii, la promisiuni 

pentru a face faţă situaţiei; 

- strategii de rezolvare negociată a problemei; H. Tonzard spunea că negocierea este un procedeu 

de rezolvare a conflictelor prin intermediul discuţiei între părţile adverse.  

În 1963, cunoscutul etolog Konrad lorenz lansa teza conform căreia comportamentul agresiv ar fi 

pus în slujba conservării speciilor. El accentua, deci, natura biologic-instinctuală a comportamentului 

agresiv, pe care îl regăsim şi la nivel infrauman. Lorenz afirma că “omul ţine în mână arma atomică, iar 

în inimă instinctual agresiunii pe care raţiunea nu îl poate controla” . 

Chiar dacă teoriile cu privire la natura instinctuală a agresivităţii umane au fost criticate şi 

respinse, nu poate fi negat în totalitate rolul factorilor biologici în producerea agresivităţii.  
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- Şoitu Laurenţiu, Hăvârneanu Cornel, “Agresivitatea în şcoală”, Institutul European, Iaşi, 2001    
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ABORDAREA DE TIP INTEGRAT IN CICLUL 

PRIMAR 
 

Prof. înv. primar Bogdan Ileana Alina 

Școala Gimnazială Țuglui, jud. Dolj 

În societatea de astăzi, când cunoaşterea umană se află într-un proces continuu de 

diferenţiere, când apar noi discipline care se adaugă celor deja existente în învăţământ, tendinţei 

de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa de integrare. Explozia informaţională conduce nu 

numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. 

În locul coincidenţelor dintre obiectul de învăţământ şi disciplina ştiinţifică, se optează 

pentru “câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre discipline. 

Predarea integrată cunoaşte o extensie relativ rapidă, în primul rând datorită faptului că 

răspunde unor preocupări privind natura ştiinţei. Cei mai serioşi paşi în predarea integrată s-au 

făcut în învăţământul preşcolar şi primar, dar şi în cel gimnazial şi liceal. 

Predarea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu 

societatea, cultura, tehnologia. Cu toate acestea, se întâmpină o serie de dificultăţi, ce ţin în 

primul rând de schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, înlăturarea comodităţii, a inerţiei. 

În predarea-învăţarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar, este din ce în ce mai 

prezentă tendinţa de organizare a acestora dintr-o perspectivă integrată. În dilema predării pe 

discipline de sine stătătoare sau pe baza integrării conţinuturilor în “câmpuri cognitive integrate” 

care transced graniţele dintre discipline, a învins, se pare, cea de-a doua variantă. 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

DATA:......                               

CLASA: Pregătitoare 

PROPUNATOR: prof. înv. primar BOGDAN ILEANA ALINA                      

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Salutare, primăvară!” 

SUBIECTUL: Sunetul ”b” și literele ”B” și ”b” de tipar 

FORMA DE REALIZARE: lecţie integrată:  AVAP, DP 
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TIPUL LECŢIEI: transmitere și însușire de noi cunoștințe 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar 

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 

propoziţii rostite clar şi rar 

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple 

3.1. Recunoaşterea  unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de 

tipar 

4.1 Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate. 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare 

COMPETENȚE SPECIFICE INTEGRATE: 

DEZVOLTARE PERSONALĂ 

2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară; 

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE         

2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare 

specifice artelor; 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct. 

 

OBIECTIVE                OPERAŢIONALE: 

a) cognitive : 

- să rostească sunetul „b”, utilizând în mod corespunzător aparatul fonator; 

- să precizeze poziţia sunetului ”b” în cuvintele date (la început, la mijloc sau la sfârşit) 

- să dea exemple de cuvinte care conţin sunetul „b”; 

- să asocieze sunetul „b” cu literele corespunzătoare; 

-să despartă cuvintele date şi să indice numărul silabelor;  

- să traseze litera „B” mare de tipar, prin unirea punctelor/după  contur, enumerând 

elementele grafice care o compun; 

- să citească cuvintele ce compun un mesaj scurt; 

b) afectiv-atitudinale: 

         - să manifeste interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate; 

         - să manifeste interes pentru decodificarea mesajului scris cu ajutorul unui sistem de 

simboluri; 



InfoEd [DECEMBRIE 2015 – NR. 3] 

 

Conţinutul materialelor publicate în această revistă reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor.  
Asociaţia Andrei Craiova nu este responsabilă pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

37 

 

c) psiho-motorii : 

       - să îşi coordoneze activitatea oculomotorie, pentru redarea corectă a simbolurilor 

grafice; 

    - să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru; 

       - să adopte o poziţie corectă în timpul exersării scrierii. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee : conversaţia,observaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, 

munca independentă; 

b) Mijloace didactice :  planşă cu literele “B” şi ”b” de tipar, şevalet, tablă magnetică, litere 

magnetice, cretă,tablă,  creioane colorate, carioci, fișe de lucru,  plastilină, planşete,  

Certificate de isteţime 

c) Forme de organizare : frontală,  individuală   

 

Resurse umane: Clasa are un număr de 19 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare 

psihică şi fizică normală, corespunzătoare vârstei. 

Durata:  Ora are o durată de 45 de minute, din care 30-35 minute activitatea propriu-zisă şi 10-

15 minute activităţi recreative.  Ora este a 5-a oră din totalul de 20 ore al unităţii tematice. 

Locul desfășurării lecției: sala de clasă. 

 

Bibliografie: 

* Programele şcolare pentru disciplinele:  Comunicare în limba română, Dezvoltare 

personală, Arte vizuale și abilităţi practice   aprobate prin ordin al ministrului nr. 

3418/19.03.2013  

* „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 

competenţelor cheie la şcolarii mici”, Program de formare continuă de tip “blended 

learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs, 2013; 

*   Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare, Editura Delta Cart, 2013 

*   Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Ioan Şerdean, Bucureşti, editura 

Didactică şi Pedagogică, 1995; 
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

C. S. ELEMENTE DE CONŢINUT METODE MIJLOACE FORME DE 

ORGANIZARE 

EVALUARE 

1. Moment 

organizatoric 

 

 

 

Se asigură condiţiile optime desfăşurării 

lecţiei: 

-   aerisirea sălii de clasă; 

-   pregătirea materialului didactic; 

-   plasarea organizată a copiilor în 

spatiul educaţional. 

 

Conversația 

  

frontală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

2. Captarea atenţiei 

 

 

CLR 

1.1 

Se readuce în discuţie sarcina zilei: să o 

ajutăm pe Zâna Primăvară să-şi recapete 

bagheta magică pentru a o alunga 

definitiv pe Baba Iarnă din ţară. 

Ajutorul nostru constă în rezolvarea cu 

conştiinciozitate a sarcinilor care 

urmează. Acest lucru va fi şi o dovadă 

de iubire pentru mămici. Învăţătoarea 

prezintă Certificatul de isteţime pe care 

copiii îl vor dărui mamei şi prin care îşi 

 

Conversaţia 

 

 

Zâna 

Primăvara, 

Certificatul de 

isteţime 

 

frontală 

 

  Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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vor demonstra isteţimea. 

3.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

CLR 

1.1 

2.4 

1.3 

- Despre ce am vorbit prima oră la 

Dezvoltare personală? (familie) 

- În afară de fraţi şi părinţi, cine mai 

face parte din familie? (bunica/bunicul) 

 Voi reprezenta la tablă cuvântul 

“bunica” printr-o linie. 

- Cine îmi desparte în silabe cuvântul 

”bunica”? 

- Câte silabe are? 

(voi reprezenta la tablă prin trei liniuțe 

cele trei silabe ale cuvântului) 

- Care este prima silabă? 

- Ce sunete auzim în prima silabă? 

- Deci câte sunete formează prima 

silabă? (voi reprezenta prin două 

cerculețe sunetele primei silabe) 

Procedez la fel şi cu celelalte două 

silabe. 

 - Din sunetele care compun cuvântul 

Conversaţia 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla, 

 creta 

frontală Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

aprecieri 

verbale 
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bunica, pe care nu îl cunoaștem? 

4.Anunţarea 

subiectului şi a 

obiectivelor 

urmărite 

 

CLR 

 1.1 

1.5 

 

  În această oră vom învăța sunetul ”b” 

și literele ”B” mare și ”b” mic de tipar 

pentru ca de acum încolo să le puteți 

recunoaște și să putem citi și scrie 

cuvinte cu aceste litere. 

 

explicaţia 

  

frontală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

5.Dirijarea învăţării 

 

 

DP 

1.1 

2.2 

- Unde se auzea sunetul “b” în cuvântul 

“bunica” (la început, la mijloc sau la 

sfârșit)? 

- Pentru a putea scrie și citi cuvinte care 

conțin acest sunet, vă arat planșa cu 

semnul sunetului, adică litera ”B” mare 

și ”b” mic de tipar. 

 Se denumesc imaginile de pe planşă 

(balon, tablă, cub) şi se determină 

poziţia sunetului “b” din cadrul fiecărui 

cuvânt. 

Conversaţia  

 

 

 

Observaţia  

 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

Planşa cu 

literele „B” şi 

„b” de tipar, 

şevalet 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor, 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 
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- Găsiţi și alte cuvinte în care auziți 

acest sunet! 

- Din ce elemente este formată litera 

”B” mare de tipar? (o linie verticală, 

două semicercuri unite) 

- Uitați-vă cu atenție la litera ”B” mare 

de tipar și să îmi spuneți cu care din 

literele învățate de voi seamănă? 

- Care este diferența dintre ele? 

-Dintre literele afişate pe tabla 

magnetică, alegeţi doar literele B şi b de 

tipar! 

 

 

Observaţia 

 

 

problematizare

a 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Şirul literelor 

studiate  

 

 

 

tablă 

magnetică, 

litere 

magnetice 

verbale 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

CLR 

1.3 

2.1 

4.2 

Fiecare elev va primi câte o fişă de 

lucru.(Anexa 1) 

- Ce este scris în colţul din dreapta al 

fişei? (literele B şi b) 

Vom rezolva împreună primele două 

cerințe ale fișei: 

 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

Fişa de lucru,  

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 
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AVAP 

2.2 

1.Coloraţi cu culori diferite literele  B şi 

b.  

- Ce observaţi la petalele celei de-a doua 

flori? (sunt şi alte litere) 

2.Uniţi cuvintele cu imaginea 

corespunzătoare . Încercuiţi cifra ce 

indică numǎrul silabelor fiecǎrui cuvânt. 

-Din ce elemente mi-ați spus că este 

formată litera ”B” mare de tipar? 

Scriu pe tablă litera ”B” mare de tipar 

repetând elementele componente. 

Solicit 3-4 elevi să scrie litera la tablă, 

apoi se fac exerciţii de încălzire ai 

muşchilor mâinilor prin poezia „10 

negri jucăuşi”. 

 Se trece la scrierea literei în aer, cu 

stiloul închis pe bancă, pe podul palmei, 

apoi pe fişă. 

Voi trece pe la fiecare elev pentru a 

verifica modul de scriere a literei și 

Munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munca 

creioane,  

culori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cretă, tabla 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Autoevaluare

a 

 

 

 

Evaluarea 

selectivă 
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pentru a corecta acolo unde este nevoie. 

De asemenea, voi corecta poziția 

copilului în bancă în timpul scrierii și 

poziția caietului pe bancă. 

-Citiţi mesajul din partea de jos a fişei! 

Indic scrierea după contur şi colorarea 

mesajului : TE IUBESC, MAMA! 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

7.Fixarea 

cunoștințelor 

CLR 

1.3 

2.1 

- Ce sunet și literă am învățat noi astăzi? 

- Cine vine să scrie la tablă litera ”B” 

mare de tipar? 

- Îmi puteți spune cuvinte în care 

sunetul ”b” se aude la început? 

- Dar la mijloc? 

- Dar la sfârșit? 

 

Conversaţia 

 

 

 

Exerciţiul 

 Frontal 

 

 

 

 

Evaluare 

selectivă 

Aprecieri 

verbale 

8. Activităţi în 

completare 

 

CLR 

4.1 

AVAP 

2.3 

 

- Se cere modelarea literei ”B” mare de 

tipar din plastilină  

(în timp ce elevii modelează, eu voi 

urmări modul de lucru plimbându-mă 

printre ei și făcând observațiile necesare 

acolo unde este nevoie)   

 

Conversația 

 

 

Muncă 

independentă 

 

 

Plastilină, 

planşetă 

 

 

 

Individuală 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

Aprecieri 

verbale 
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9.Încheierea 

activităţii 

 

 

 

-Se cere elevilor să scrie acasă litera B 

în mijlocul unei coli, iar în jur să 

lipească imagini care conţin sunetul b; 

-Se fac aprecieri globale şi individuale 

cu caracter motivant privind participarea 

elevilor la lecţie;  

-Elevii sunt recompensaţi cu Certificate 

de isteţime (neştampilate)  pentru 

activitatea lor.  (Anexa 2) 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Recompense  

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  

(globale şi 

individuale) 
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PROIECT DIDACTIC 

 

DATA:  

CLASA: Pregătitoare 

PROPUNATOR: prof. înv. primar BOGDAN ILEANA ALINA 

ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate  

DISCIPLINA: Dezvoltare personală         

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Salutare, primăvară!” 

SUBIECTUL: Familia mea 

FORMA DE REALIZARE: lecţie integrată:  CLR, AVAP 

TIPUL LECŢIEI: mixtă   

COMPETENȚE SPECIFICE:  

DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

1.1.Identificarea unor trăsături personale elementare 

2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară 

3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar 

 

COMPETENȚE SPECIFICE INTEGRATE: 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ: 

1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute  

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală  

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare  

1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de 

comunicare cunoscute. 

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE   :      

2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare 

specifice artelor; 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct. 

OBIECTIVE                OPERAŢIONALE: 

d) cognitive : 



InfoEd [DECEMBRIE 2015 – NR. 3] 

 

48 
 

- să se identifice cu tipul de familie din care face parte; 

- să enumere membrii familiei din care face parte; 

- să numească ce activitate realizează fiecare membru din familie; 

- să enumere care sunt cele mai importante evenimente din cadrul familiei; 

- să realizeze tabloul de familie prin tehnica colorării; 

e) afectiv-atitudinale: 

-  să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de colegi şi lecţie pe toată durata orei ; 

-  să participe activ în desfăşurarea scenariului didactic ; 

f) psiho-motorii : 

   -   să mânuiască materialele puse la dispoziţie; 

   -   să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare. 

STRATEGII DIDACTICE: 

d) Metode şi procedee : conversaţia,observaţia, explicaţia, brainstorming-ul,  jocul 

didactic, turul galeriei, munca independentă ; 

e) Mijloace didactice : poezia „Jocul degetelor”, fotografii de familie, panouri 

reprezentând imaginea unei bucătării şi a unei sufragerii, jetoane magnetice cu siluete ale 

membrilor familiei, fişe de colorat „Familia mea”, fişe  cu arborele familiei, creioane 

colorate, recompense; 

f) Forme de organizare : frontală,  individuală   

Resurse umane: Clasa are un număr de 19 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare 

psihică şi fizică normală, corespunzătoare vârstei.  

Durata:  Ora are o durată de 45 de minute, din care 30-35 minute activitatea propriu-zisă şi 10-

15 minute activităţi recreative.  Ora este a doua oră din totalul de 8 ore al unităţii tematice. 

Locul desfășurării lecției: sala de clasă. 

Bibliografie: 

* Programele şcolare pentru disciplinele: Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilităţi 

practice , Comunicare în limba română,  aprobate prin ordin al ministrului nr. 

3418/19.03.2013 

* „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 

competenţelor cheie la şcolarii mici”, Program de formare continuă de tip “blended 

learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs, 2013; 

*   Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare, Editura Delta Cart, 2013 
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EVENIMENTU

L DIDACTIC 

C. S. ELEMENTE DE CONŢINUT METODE MIJLOACE FORME DE 

ORGANIZA

RE 

EVALUARE 

1. Moment 

organizatoric 

 

 

DP  

3.2 

Se asigură condiţiile optime 

desfăşurării lecţiei: 

-   aerisirea sălii de clasă; 

-   pregătirea materialului didactic; 

-   plasarea organizată a copiilor în 

spatiul educaţional. 

 

Conversația 

  

frontală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

2. Captarea 

atenţiei 

 

 

CLR 

1.1 

2.4 

 

Se prezintă o poezie numită „Jocul 

degetelor”  :       

-Acesta e tata bun şi serios,       

Aceasta e mama exemplu frumos. 

Fratele mai mare merge la şcoală, 

Sora mijlocie cu păpuşa-n poală, 

Sora cea mică la mama aleargă, 

Aceştia formează familia-ntreagă! - 

-Despre ce se vorbeşte în poezie?   

-Ce formează degetele? (o familie) 

 

 

Conversaţia 

 

Poezia  „Jocul 

degetelor”        

Mâna: tata-

degetul gros, 

mama-degetul 

arătător ş.a.m.d.  

 

frontală 

 

  Observarea 

sistematică a 

elevilor 

3.Anunţarea CLR  Astăzi, la ora de Dezvoltare personală,     
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subiectului şi a 

obiective lor 

urmărite 

 

 

 1.1 

1.5 

 

vom discuta despre familie, despre ce 

înseamnă  familia,  câte tipuri de 

familii sunt , cum să ne comportăm în 

cadrul familiei, care ne sunt 

responsabilităţile, care sunt cele mai 

importante momente în cadrul unei 

familii. 

explicaţia frontală Observarea 

sistematică a 

elevilor 

4.Dirijarea 

învăţării 

 

 

DP 

1.1 

2.2 

Invit elevii, pe rând , să prezinte 

fotografiile cu familia lor, conducând 

discuţia pe baza următoarelor întrebări: 

-Ce este familia? 

-Din câţi membri este alcătuită familia 

ta?Care sunt aceştia? 

-Cine este cel mai în vârstă/ tânăr? 

-Care sunt activităţile mamei/ tatălui? 

-Care sunt responsabilităţile copiilor? 

-Care membru se implică cel mai mult 

în activităţile voastre?  

-Enumeraţi care sunt cele mai 

importante evenimente din  familie? 

 

Conversaţia  

Observaţia  

Brainstorming

-ul 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia  

 

Fotografii de 

familie 

 

Frontală 

 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor, 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

5. Obţinerea  -Se invită câţiva elevi, să aşeze  pe  Panouri   
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performanţei 

 

CLR 

1.4 

2.3 

rând  la panourile-decor, jetoanele 

siluete în dreptul activităţilor pe care 

membrii  familiei  le îndeplinesc acasă. 

(Anexa 1) 

-Se dau explicaţii pentru fiecare 

variantă propusă. 

 

Jocul didactic reprezentând 

imaginea unei 

bucătării şi a 

unei sufragerii, 

jetoane  cu 

siluete ale 

membrilor 

familiei 

frontală 

 

 

 

Individuală 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

6. Activităţi în 

completare 

 

 

AVAP 

2.2 

-Se împart fişe de colorat pe tema  

„Familia mea „ (Anexa 2) 

 După ce vor termina de colorat fişele, 

elevii vor face turul galeriei apreciind 

lucrările colegilor.   

Muncă 

independentă  

Turul galeriei 

 

fişe de colorat 

“Familia mea”, 

culori 

 

Individuală 

 

 

 

autoevaluarea 

aprecieri 

verbale 

7. Încheierea 

activităţii 

 

 

AVAP 

2.3 

-Fiecare elev va primi câte  o fişă cu 

arborele familiei pe care va trebui să o 

completeze acasă îmreună cu mama şi 

tata, punând poze cu membrii familiei 

sale. (Anexa 3) 

-Se fac aprecieri globale şi individuale 

cu caracter motivant privind 

participarea elevilor la lecţie;  

Explicaţia 

 

 

Conversația 

Fişă cu arborele 

familiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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-Recompensez fiecare elev cu câte un 

smiley-face pentru activitatea lor. 

recompense 
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ANEXA 2 

 

   

 

Webografie 

 ccdmures.ro/cmsmadesimple/uploads/file/rev8sp/invp/invp20.pdf  

 



InfoEd [DECEMBRIE 2015 – NR. 3] 

 

55 
 

LECŢIA DE RECAPITULARE ŞI 

SISTEMATIZARE LA INFORMATICĂ 
 

PROF. BERCEANU MIRELA CĂTĂLINA 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA  

În acest tip de lecție se urmărește fixarea și consolidarea cunoștințelor însușite dar şi 

aprofundarea lor şi completarea unor lacune. Lecția se realizează, în general, prin dialog frontal 

cu clasa, prin activitate independentă a elevilor, în majoritatea cazurilor dirijată de profesor.  

Recapitularea nu se face prin repetarea modului de predare, ci printr-o sinteză clară a 

conținutului.  

Lecția cuprinde mai multe activități:  

- precizarea conţinutului, a obiectivelor şi a unui plan de recapitulare; este de dorit ca 

această etapă să se realizeze în doi timpi: înaintea desfăşurării propriu – zisă a orei, apoi 

la începutul orei sau orelor de recapitulare;  

- recapitularea conţinutului de bază a planului stabilit;  

- realizarea de către elevi a unor lucrări pe baza cunoştinţelor recapitulate;  

- aprecierea activităţii elevilor;  

- precizarea şi explicarea temei.  

Lecția de recapitulare se anunță din timp și antrenează toți elevii printr-o activitate corect 

dirijată de profesor.  

Proiectul didactic pentru o lecție de recapitulare și sistematizare s-a realizat pentru unitatea 

de învățare ” Utilizarea avansată a unui editor de text-Microsoft Word” și este prezentat în anexa 

urmatoare. 

 

PROIECT DE LECŢIE 

 

Şcoala: Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” Craiova  

Clasa: a XI-a  

Specializarea: Filologie  

Vârsta elevilor: 17 ani  

Număr de elevi:  

Număr de elevi absenţi:  

Disciplina: TIC- Tehnoredactare asistată de calculator  
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Condiţii de desfăşurare a activităţii:  

loc de desfăşurare: laboratorul de informatică  

material didactic folosit: - calculatoare ,prezentare Powerpoint, fişa de lucru,  

Conţinutul activităţii:  

Tipul lecției: Lecţie de recapitulare și sistematizare  

Unitatea de învăţare: „Utilizarea avansată a unui editor de text-Microsoft Word”  

Conţinuturi: „Elemente grafice şi de structură pe pagina tipărită”,  

Competenţe generale:  

- înţelegerea conexiunii dintre tehnologia informaţiei / utilizarea calculatorului şi societate  

Competenţe specifice:  

- dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator;  

- cunoaşterea modului de utilizare a unui instrumentar informatic;  

Obiective operaţionale:  

 Cognitive:  

- să cunoască elementele principale ale unei ferestre Word;  

- să cunoască şi să aplice modalităţile de lansare a comenzilor  

- sa selecteze corect numele fontului, stilul si dimensiunea caracterelor;  

- sa schimbe corespunzator in aplicatii culoarea cu care se scrie textul si culoarea fondului;  

- sa aplice efecte speciale unui text selectat;  

- sa aplice corespunzator efecte de animatie textului selectat;  

 Afectiv – atitudinale:  

- să manifeste interes faţă de aplicaţiile propuse  

- să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa  

Psihomotorii:
 

-să utilizeze corect noţiunile teoretice dobândite 

- să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite; 

-să realizeze aplicaţii utilizând editorului Microsoft 

Word -să-și formeze deprinderi de lucru specifice 

temei de studiu; 

Strategia didactică: 

- Resurse procedurale:
 

-conversaţia introductivă, -expunerea normativă 

-explicaţia, -învăţarea prin descoperire, -conversaţia de consolidare 
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- Resurse materiale: materiale bibliografice, fişe de lucru, calculator, videoproiector,
 

- Forme de organizare: frontală, individuală și în grup
 

- Forme de evaluare: evaluare continua
 

 

 

 

Nr. Verigile / Conţinut/ sisteme de acţionare Dozare Formații de Obs 

Crt etapele lecţiei    lucru și  

      indicații   

      metodologice  

1. Moment  -pregătirea lecţiei  3 min frontal,   

 organizatoric  -organizarea şi pregătirea clasei  conversaţia   

   -verificarea prezenţei   introductivă   

   -asigurarea ordinii şi disciplinei     

   -captarea atenţiei clasei      

   -anunţarea şi scrierea pe tablă a titlului     

   lecţiei      

   -anunţarea obiectivelor operaţionale     

   -explicarea  modului  de  desfăşurare  a     

   activităţii      

2. Reactualizarea R1  10 min frontal,   

 cunoştintelor     conversaţia de  

      consolidare   

3. Fixarea  Profesorul va împărți clasa de elevi 30 min pe grupe,   

 cunoştinţelor  în grupe de câte 4 elevi, numerotați 1, 2,  invăţarea  prin  

 însușite  3, 4 și  materialul de însușit tot în 4 fișe  descoperire,   

 anterior  de lucru, apoi fiecare elev din grup va  conversația de  

   primi  fișa  corespunzătoare numărului  consolidare,   

   său. Fișele conțin părți ale materialului  problematizare  

   ce  urmează  a  fi  înțeles  și  discutat  de  a,   

   către elevi. Cele patru fișe de lucru sunt  metoda   

   secvențe din lecție.   mozaicului   

   Se  va  prezenta  succint  materialul     
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   tratat, se vor atribui sarcinile de lucru și     

   se  va  explica  modul  în  care  se  va     

   desfășura activitatea.      

   Toți  elevii  care  au  primit  fișa  nr.1     

   vor forma un grup, cei care au primit     

   fișa nr.2 vor forma un alt grup, ș.a.m.d.,     

   și astfel se obțin grupurile de experți.     

   Fișele   de   lucru   distribuite   sunt     

   prezentate în R2      

   După  ce  grupurile  de experți  au     

   rezolvat  fișele  de  lucru,  fiecare  elev    

   expert revine la grupul inițial, unde va    

   preda  celorlalți  membri  ai  grupului    

   secțiunea de lecție învățată.expertul va    

   lamuri  toate  neclaritățile  legate  fișa    

   studiată  de  el.  Astfel,  în  fiecare  grup    

   sunt   predate   cele   patru   părți   ale    

   materialului și fiecare elev devine mai    

   responsabil pentru învățare cât și pentru    

   transmiterea corectă a informațiilor.    

   Profesorul monitorizează   această    

   activitate,  asigurându-se  totodată  că    

   achizițiile transmise să fie corecte.    

      

4 Asigurarea Se   face   trecerea   în   revistă   a 8 min frontal,  

 retenției și  a întregului material propus prin expunere  conversația  de  

 transferului orală  cu  toată  clasa.  Profesorul  va  consolidare  

   adresa clasei câteva întrebări bine alese    

   din care va reiese nivelul de înțelegere    

   al materialului. Li se va cere elevilor să    

   completeze coloana Ce AM ÎNVĂȚAT    

   a tabelului din fișa de lucru folosită la    

   începutul   orei pentru   reactualizarea    
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   cunoștințelor.     

   Se  vor  face  aprecieri  generale  şi    

   individuale, pozitive şi negative.    

5 Precizarea R6  2 min   

 temei pentru      

 acasă       

 

R1 Fișă cu întrebări 

1. Cum se poziţionează o imagine (dar mai multe ) într-o pagină?  

2. Descrieţi modul de realizare a inscripţionării particularizate. 

3. Ce este Microsoft Word: 

o Un procesor de texte; 

o Un sistem de operare; 

o O aplicatie grafica pentru analizarea textelor; 

o Un limbaj de programare; 

o Un motor de cautare pentru baze de date. 

4. Ce este un stil in Microsoft Word: 

o Un fundal de o anumita culoare; 

o Un set de culori pentru litere; 

o O multime de formatari ale documentului cu un anumit nume; 

o Formatarea paginii; 

o Caracteristica principala a tonalitatii unui document 

5. Descrieti pasii necesari pentru a crea un tabel cu 13 linii si 23 coloane. 

a. Puteţi schimba fundalul suprafeţei de lucru intr-un document WORD 2007? (DA 

sau NU) 

b. Extensia predefinită cu care se salvează documentele WORD 2007 este :…….. 

c. În WORD 2007 formatul de imagine care se poate insera intru-n document este 

doar BMP. 

i. Adevărat    ii .   Fals 

6. Tasta folosita pentru a muta cursorul dintr-o celula in alta a unui tabel WORD este: 

1.SHIFT 

2.TAB 

3.ENTER 
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