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ERASMUS+ YOUNG CITIZENS OF EUROPE –THE PATH OF KNOWING, GROWING 
AND UNDERSTANDING - JARVENPAA, FINLAND 

 
de Ingrid Ciontescu, 

Liceul de Arte Marin Sorescu, Craiova 
Prof. coord. Emanuela Ciolacu 

 
Între 15-21 Mai 2016, am participat la întâlnirea de 

proiect din Järvenpää , Finlanda în cadrul parteneriatului 
şcolar european Erasmus+  Young citizens of Europe –The 
Path of Knowing,Growing and Understanding. A fost o 
oportunitate pentru mine pentru a-mi perfecţiona engleza şi 
a învăţa multe lucruri noi. 

În prima zi, respectiv luni, am mers în amfiteatrul 
şcolii gazdă, unde o parte din elevii finlandezi ne-au prezentat cântecul proiectului compus de 
ei. Dupa aceasta activitate, am mers în sala de sport unde ne-am prezentat în faţa tuturor 
elevilor şcolii prezenţi.  

    
Eu am ţinut în faţa elevilor participanţi la proiect o ora de activităţi sociale pentru a ne 

cunoaşte mai bine – prima ora din proiect. După ce am luat pranzul, ne-am împărţit în două 
grupe pentru participarea la alte acţiuni. Grupul meu a mers la o oră de gătit mâncare 
traditională finlandeză, după care am vizitat şcoala gazdă şi 
ne-am decorat tricourile cu sigla proiectului.  

A doua zi am început-o cu o lecţie de limba 
finlandeză ţinută de gazda mea şi încă două eleve ale şcolii, 
apoi Cristina, colega mea din şcoala româna a susţinut o oră 
de muzică în care am cântat mai multe melodii, ea 
acompaniindu-ne la pian.   

După prânz, am urmat o oră de fotbal şi karate, 
activitate susţinută de elevii bulgari. După aceasta, având dreptul de a ne alege activitatea la 
care doream să participăm în continuare, unii dintre noi au optat pentru ora de actorie a 
Alexei şi a lui Ştefan, tot de la noi din şcoală, engleză sau matematică. Fiind obosiţi, am fost 
încântaţi să aflăm ca membrii din Consiliul Elevilor au hotărât să ne ofere o mică gustare în 

pauza dintre aceste activităţi solicitante, urmând să 
alegem ulterior între participarea la o ora de sport, 
engleză, sau jocuri. La ora de sport, la care am ales sa 
particip, nu au fost prezenţi doar cei implicaţi în 
proiectul nostru, ci şi elevi ai şcolii 
finlandeze.Următoarea activitate a avut loc în 
biblioteca instituţiei şi a constat într-un joc interactiv 
cu întrebări despre fiecare ţară participantă.  
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În a treia zi ne-am prezentat proiectele despre ,, Scoala 
Viitorului’’. A urmat o pauză scurtă, iar apoi am avut de ales 
fiecare activitatea la care am dorit să participăm, având de optat 
între ore de biologie, artă, matematică şi chimie. Eu am ales 
chimia şi am învăţat să producem un săpun decorativ ca 
souvenir. Acivităţile au continut pe terenul de sport cu o oră de 
baseball filandez, iar apoi cu o oră de desen în care am creat un 
poster al proiectului.  

În continuare, am mers fiecare acasă la gazdele noastre 
pentru a ne pregăti de seara la lacul Kesava, unde ne-am jucat şi 
am intrat în saună, o tradiţie specifică finlandezilor. 

A patra zi  am fost în capitala Finlandei, oraşul Helsinki, 
unde am vizitat printre altele catedrala luterană şi muzeul de 
artă modernă , Kiasma. A fost o vizită foarte interesantă, 
deoarece mi-a deschis noi orizonturi de cunoaştere a artei 

contemporane. Acolo am admirat 
diferite exponate, care mai de care 
mai frumoase şi speciale. După ce am terminat vizitarea muzeului 
şi după ce am mâncat de prânz, ne-am plimbat puţin pe străzile 
capitalei pentru a vedea arhitectura clădirilor care erau extrem de 
înalte. Nefiind alături de profesori, ci doar alături de gazdele 
noastre, a trebuit să ne descurcam pe cont propriu pentru a 
ajunge înapoi acasă; am descoperit astfel călătoria cu trenul 
finlandez, punctualitatea deosebită şi excelenta organizare a 
transportului public.  

În ultima zi, am vizitat o şcoală primară unde ghizii noştri 
au fost elevi de clasa a 6 a care studiau engleza de trei ani. Din 
experienţa aceasta am avut ocazia să vedem cu decurg orele de 
curs remarcând în mod special eficienţa sistemului de învăţământ 
finlandez. După interesanta vizită a şcolii am mers la o biserică 
luterană cu o arhitectură interesantă care m-a impresionat prin 

simplitatea ei. Acolo am avut şansa să ascultăm muzica compozitorului Sibelius interpretată la 
imensa orgă a bisericii. La scurt timp după aceea, am vizitat liceul din Järvenpää unde am 
asistat la un spectacol organizat de elevii şcolii în cadrul orei de muzică, iar după aceea am 
fost împărţiţi în grupuri ghidate de câte doi elevi ai liceului, o parte dintre ei foşti elevi ai şcolii 
finlandeze partenere din proiect, care ne-
au prezentat tot liceul. Nu a fost o vizită 
foarte lungă, deoarece a trebuit să 
ajungem acasă la gazde rapid pentru a ne 
schimba hainele pentru petrecerea de 
rămas bun, unde am avut ocazia să gustăm 
mâncăruri tradiţionale din fiecare ţară a 
proiectului. 

Toata vizita în Finlanda a decurs 
minunat şi am învăţat, pe lângă puţină 
finlandeză, o mie de lucruri interesante 
care îmi vor fi de folos de acum încolo, cu 
siguranţă!  
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ALTERNATIVE ONLINE DE OFERIRE A FEEDBACK-ULUI 
 

Prof. Grecu Daniela 
Liceul “Matei Basarab”, Craiova 

 
Conform dictionarului explicativ al limbii romane cuvantul feedback este definit astfel: 

retroacțiune care se manifestă la nivelul a diferite sisteme (biologice, tehnice etc.) în scopul 
menținerii stabilității și echilibrului lor față de influențe exterioare; retroacțiune inversă, 
conexiune inversă, cauzalitate inelară, lanț cauzal închis. 

Feedback-ul este un instrument folosit permanent, indiferent de domeniu, atât în 
viaţa personală cât şi în viaţa profesională. Oferirea de feedback din partea profesorului 
contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor prin scoaterea în evidenţă a progreselor şi nu 
a deficienţelor. 

În continuare voi prezenta câteva instrumente online utile în oferirea de feedback. 
 

1. GRĂDINA DE RĂSPUNSURI 
(http://answergarden.ch) 

AnswerGarden este un instrument minimalist de oferit feedback.Se poate folosi la 
clasă ca un instrument educațional sau ca instrument de brainstorm. După crearea întrebării 
se poate publica link-ul pe pagina web sau pe facebook. Răspunsurile vor fi sub forma unor 
cuvinte de maxim  20- 40 caractere, vizibile de către toți participanții la chestionar 

 Pas 1. Se poate crea o gradină de răspunsuri introducând o întrebare pe the 
Create New AnswerGarden-page.  
 

 sau     
 

 Pas 2. După alegerea topicului de “discuție” sau a întrebării se poate trece la 
partea More option care este opțională. Avem două opțiuni importante: 
 AnserGarden Mode. Aici putem alege modul în care se lucrează:  

 La clasa (Classroom) –  respondenții pot trimite un număr nelimitat de 
răspunsuri. 

 Moderator – mod în care răspunsurile sunt trimise într-o AntiGarden și 
sunt aprobate sau response de către propunătorul întrebării 

 Locked – mod care este închis și nu se pot transmite noi răspunsuri 
după termenul limită 

 Answer Length. Aici se poate seta lungimea de 20 sau 40 de caractere 
pentru un răspuns (un cuvânt sau mai multe). 

 Pas 3. Se dă clic pe butonul CREATE. În acest moment se afișează următorul 
ecran: 

http://answergarden.ch/
http://answergarden.ch/create/
http://answergarden.ch/create/
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 Pas 4. Dacă ești mulțumit de rezultat se poate afișa sau exporta acest material 

pentru a fi folosit pe un blog, website, twitter, facebook, etc. Pentru aceasta se 
copiază codul embed de sub AnswerGarden (clic pe Share). Lipiți apoi acest cod 
în pagina dvs.  

 
Exemplu: 

 
 

  
2. GOOGLE FORM 

 
Toate facilităţile şi serviciile oferite de Google nu pot fi accesate dacât dacă utilizatorul 

are creat un cont Google. Prin urmare, utilizatorul ce nu are creat un cont Google, trebuie să-
şi creeze cont sub Google, şi astfel beneficiază de toate serviciile Google, de exemplu: Gmail 
(serviciul e-mail), crearea unui Blog (Blogger), crearea unui site (Sites), creare şi stocarea de 
documente (Docs şi Drive), crearea de formulare şi chestionere (Drive), etc. 

Crearea formularelor şi chestionarelor  
 
Un Formular are un Titlu (Title), ca format o Temă (Theme), şi ca structură o mulţime 

de Întrebări (Questions) considerate Item-uri. Întrebările pot fi de următoarele tipuri: Text, 
Paragraph text, Multiple choice, Checkboxes, Choose from a list, Scale, Grid, Date, Time. 
Există formulare simple (de exemplu, formularul pentru Contact), dar şi formulare şi 
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chestionare foarte complexe ce necesită diverse prelucrări ale informaţiilor stocate. Unele din 
aceste prelucrări sunt oferite automat de către Google Drive.  

Pasul 1. Crearea unui cont Google folosind ca browser Google Chrome sau Mozilla 
Firefox: se accesează Gmail şi apoi butonul “Create an account” pentru a introduce 
informaţiile cerute pentru înregistrarea ca utilizator al tuturor serviciilor Google. Dacă 
utilizatorul are un cont Google, se accesează Google prin contul utilizatorului 
 Pasul 2. Se  accesează  Google  Drive,  apoi  meniul  “Create”  ce  oferă
 submeniurile “Folder”, “Document”, “Presentation”, “Spreadsheet”, “Form”, 
“Drawing”. Se recomandă sa se creeze un folder în care se vor salva fişierele pentru 
formulare, apoi se alege submeniul “Form”. 
 

   
 

Pasul 3. Se alege submeniul “Form” pentru a crea un formular nou. Se va deschide 
fereastra corespunzătoare pentru un nou formular pentru care trebuie sa se indice Titlul, 
eventual şi Tema (Choose title and theme), prin temă se înţelege un model/template 
(background). Se finalizează prin butonul OK. Numele pentru titlul formularului va apărea în 
partea stângă-sus din pagina documentului. Acest nume poate fi modificat (Rename) prin 
accesarea acestuia. 

 
Pasul 4. Se vor indica elementele pentru primul Item (prima întrebare): Question Title, 

Help Text, Question Type, respectiv Required question (întrebare obligatorie, se validează sau 
nu). Aceste elemente se vor indica de fiecare dată când se va adăuga un nou Item (o noua 
întrebare), după care se accesează Done. Se va avea grijă ca la tipul întrebării (Question Type) 
să se aleagă din lista: Text, Paragraph text, Multiple choice, Checkboxes,Choose from a list, 
Scale, Grid, Date, Time. Pentru informaţiile introduse la fiecare întrebare se poate opta pentru 
validarea lor prin “Data validation”. 
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Pasul 5. Tipurile de itemi sunt prezentate mai jos: 
 

 
 

  

 

- text cu răspuns scurt - text cu răspuns sub forma unui paragraf 
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Când ați terminat de introdus întrebările, se  apasă “Save” . 
Avem apoi 2 variante :  

1. trimitem prin email chestionarul (apăsăm butonul “Email this form”)  
2. îl putem pune public undeva ca sa îl completeze oricine copiind adresa din josul paginii  

 
Exemplu: 

 
 
Răspunsurile unui astfel de chestionar se centralizeaza într-o foaie de calcul Google 

Sheets. 
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Aplicații similare: Poll Builder, Quiz Star for Teachers,  Kwiqpoll, Flisti, Micropoll, 
Obsurvey. 

 
WEBOGRAFIE 

 https://dexonline.ro/definitie/feedback  
 http://www.adibarbu.ro/2015/03/ce-inseamna-feedback.html 
 http://www.traininguri.ro/ce-inseamna-feedback/ 
 http://iteach.ro/pagina/1142/ 
 https://answergarden.ch/create/  
 http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/g-drive 

 
 

 

http://kwiqpoll.com/
http://www.micropoll.com/
http://www.obsurvey.com/
https://dexonline.ro/definitie/feedback
http://www.adibarbu.ro/2015/03/ce-inseamna-feedback.html
http://www.traininguri.ro/ce-inseamna-feedback/
http://iteach.ro/pagina/1142/
https://answergarden.ch/create/
http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/g-drive
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Strategic Partnership no. 2014-1-IT02-KA201-003351 

 
de Razvan Brandiburg 

Participant at the Transnational Meeting – Romanian Team 
Liceul de Arte Marin Sorescu 

Coordinating teacher Emanuela Ciolacu 
 

Between 8 to 12 May 2016 three teachers (Prof. Emanuela Ciolacu, Prof. Dinca 
Monica, Prof. Pâncu Raluca) and three students (Brandiburg Răzvan, Birtu Mihai, Țecu 
Alexandra) of the High School of Arts Marin Sorescu - Craiova Dolj County participated in the 
last Erasmus+ mobility within the Connected Classrooms Project. 

The meeting aimed to completion of final products and a 4th workshop was making a 
video of the project. 
Project schedule: 
Sunday, 08/05/2016 Arrival of participants and their teachers 
Monday, 05/09/2016 Welcoming made by Italian students and teachers involved in the 
project followed by the presentation of some of the classrooms and technical workshops. 
Being the last meeting of the project the objectives were more than clear and work teams 
already formed. 
There were four workshops: 
1.) Europe through leds 
2.) Windmill Power Plant 
3.) Chemistry app 
4.) Project movie 
Tuesday 05/10/2016 Working on the project final products. Visiting Perugia 
Wednesday, 11/05/2016 Opening the international exhibition of posters 
"History of the European Union" organized by I.T.T.S. Alessandro Volta 
where they were displayed the posters made by the team from Romania . 
The final products of the project were on display for the Multipliers’ Event. 
Visiting Assisi city. Pizza party with teams participating in the project. 
Thursday, 5/12/2016 Departure of participants. 

Workshop 4 finished video project Wednesday after opening the 
exhibition because we wanted to add portions of the exhibition. 
https://www.youtube.com/watch?v=6md1U9JdjZE  

Breaking down the classroom walls, 
opening to international collaboration and finding 
activities which are real, relevant and engaging is 
a good way to create a collaborative culture for 
staff and students, enhance the students learning 
potential, build strong relationships, improve 
motivation and reduce early school leaving as well 
as give opportunity to students and teachers to 
experience different cultures and develop a real 

https://www.youtube.com/watch?v=6md1U9JdjZE
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sense of belonging to the European community.  
It was necessary that people involved in the project met face to face so that the main 

designer could make his vision clear to the others, explain every single detail that he has 
thought it would be crucial to actually build the windmill, but also for the others to come with 
different improvements for the initial design, especially the teachers who had a lot of 
experience and were extremely helpful. 

For making the learning experience more similar to a real world situation with 
problems to solve and new ideas to bring to life students were more than required in the 
project. Not to mention that they own digital knowledge which made possible the completion 
of final products on time. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_gobbi_ecdl.APP_ERASMUSplu
s_itis  

And there were times when online communication was not enough so face to face 
meetings were crucial to decide together some points and make improvements. 

 
This project has been funded by the European Commission trough the Erasmus+ Programme 

The content of this publication does not reflect the official opinion of the European Union. 
Responsibility for the information and views expressed therein lies entirely with the author(s). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_gobbi_ecdl.APP_ERASMUSplus_itis
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_gobbi_ecdl.APP_ERASMUSplus_itis
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CHIPUL DASCĂLULUI ÎN OCHII ŞCOLARULUI 
 

Prof. înv. primar Boiangiu-Diaconu Viorica-Liliana 
Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, Jud. Dolj  

 
MOTTO: „A învaţa arta comunicării şi a-ţi dezvolta abilitatea de a comunica uşor cu 

oamenii,constituie baza unei conduceri competente, de mare eficienţă.” 
 

Prin esenţa sa, omul este o fiinţă socială, fiind produsul împrejurărilor sociale şi cel ce are 
capacitatea de a le influenţa. Prin însuşi definiţia sa, omul se raportează în permanenţă la alţii, 
interacţionează cu cei din jur, stabilind multiple şi variate relaţii sociale. Un caz particular al 
relaţiilor sociale sunt legăturile psihologice, conştiente şi directe între oameni şi anume 
relaţiile interpersonale.  

Caracterul psihologic al acestor relaţii rezultă din faptul că la realizarea actului respectiv 
participă două surse psihice, înzestrate cu totalul funcţiilor, însuşirilor, stărilor şi trăirilor 
psihice pe care le deţin, orientate unele spre altele, pentru realizarea reciprocităţii psihice. 

Caracterul conştient al relaţiilor, evidenţiază faptul că, pentru a interacţiona cu cei din jur, 
oamenii trebuie să-şi dea seama unii de alţii, de existenţa, nevoile şi însuşirile lor, de natura, 
dar şi de scopul raporturilor dintre ei. Este caracteristica ce diferenţiază relaţiile 
interpersonale de cele dintre două surse psihice neconştiente (animal - animal) sau dintre una 
conştientă şi alta neconştientă (om - animal). 

Pentru funcţionarea concretă a relaţiilor interpersonale, avem nevoie de prezenţa 
concomitentă a tuturor acestor caracteristici, absenţa uneia dintre ele determinând relaţii 
interumane, dar nu şi interpersonale. Singurul lucru ce poate varia este ponderea pe care cele 
trei caracteristici o au în orice act interpersonal, în funcţie de natura şi specificul relaţiei. 

De asemenea, relaţiile interpersonale au un caracter etic, moral, ajutând omul să se 
valorizeze din punct de vedere social, caracter ce-şi face simţită prezenţa doar în momentul în 
care oamenii ating conştiinţa identităţii şi valorii umane. 

În cadrul relaţiei elev-profesor, caracterul predominant este cel psihologic, fiind necesar 
ca între cei doi să se obţină reciprocitaea perspectivelor. Principiul fundamental al unei bune 
relaţii de comunicare dintre cele două părţi, presupune realizarea  schimbului de roluri între 

interlocutori (emiţător receptor). Atât timp cât acest schimb nu se produce, nu se poate 
vorbi despre o relaţie de comunicare autentică, ci despre o interacţiune aparentă. 

Astfel, în sala de clasă, se diferenţiază două tipuri de comunicare: 

 comunicarea aparentă: deşi partenerii se află “ faţă în faţă”, raporturile dintre ei sunt 
formale, datorită faptului că mesajul emis este receptat de către receptor în mod 
fragmentar, lacunar,confuz sau nu este receptat deloc. 

 comunicarea autentică: mesajul emis de partenerii aflaţi “faţă în faţă” este receptat, 
înţeles, asimilat. 
O relaţie de comunicare autentică trebuie să implice atât stările intelectuale, cât mai ales 

stările emoţionale ale ambilor interlocutori. Partenerii acestui tip de relaţie sunt inegali din 
punct de vedere al nivelului de cunoştinţe, al experienţei, al vârstei, fapt ce îl face pe adult, în 
cea mai mare măsură, responsabil pentru succesul sau insuccesul comunicării. De aceea 
profesorul deţine concomitent mai multe sarcini: 
- trezeşte apetitul intelectual şi rezolvă sarcinile motivaţiei optime; 
- construieşte judecăţi de valoare în scopul formării de convingeri şi concepţii; 
- transmite informaţii necesare în structuri logice, afective şi cognitive; 



InfoEd – august 2017 – nr. 4 

 
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 

- crează tensiuni intelectuale în scopul dezvoltării proceselor cognitive, intelectuale, 
afective. 
 Profesorul îşi schimbă rolul de mai multe ori pe zi, fiind în acelaşi timp dascăl, părinte şi 

actor, în orice moment al zilei, în cadrul relaţiei cu elevii. Pedagogul francez Célestin Freinet 
(1896-1966) îndeamnă profesorii să fie prezenţi printre proprii elevi, să participe la activităţile 
lor: “ Veţi fi la nivelul copiilor. Îi veţi vedea cu ochi, nu de pedagog şi de şef, ci cu ochi de om şi 
de copil şi veţi reduce imediat, prin acest fapt, distanţa periculoasă care există, în clasele 
tradiţionale, între elev şi profesor.”  

În fiecare copil normal şi sănătos pot fi formate şi dezvoltate capacităţile necesare 
îndeplinirii sarcinilor şcolare. Totul depinde de organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a 
activităţii lor. Atât cantitatea şi calitatea cunoştinţelor, cât şi dezvoltarea intelectuală generală 
depind de motivaţia elevului pentru învăţătură, de insuşiri morale şi voliţionale, a căror 
cunoaştere este obligatorie pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente cu elevii respectivi. 

Cunoaşterea fiecărui elev, a inteligenţei sale generale, a nivelului de pregătire si a 
evoluţiei lui în diferite etape ale şcolarizării, necesită observarea  sistematică a activităţilor, 
aplicarea testelor de evaluare, examinarea asupra însuşirii lecţiilor, discuţii cu părinţii şi 
discuţii individuale cu elevii, având ca sistem de referinţă cerinţele programei şcolare. 

Pregătirea cadrelor didactice este considerată o investiţie în resurse umane, ceea ce 
conduce spre reconsiderarea statutului sistemului de pregătire a personalului didactic. 

Dacă dreptul la educaţie este imprescriptibil pentru toţi copiii, dreptul de a  preda trebuie 
să fie strict limitat, în scopul de a nu fi acordat decât acelora cu aptitudini, inteligenţă şi 
calităţi morale, care le permit să facă faţă cu succes responsabilităţilor. 

Statutul profesorului indică poziţia ocupată de educator în structura socială, poziţie care-şi 
asociază atât drepturi, cât şi obligaţii. Statutul educatorului are caracter complex şi 
multidimensional, incluzând: 

 statutul politico-moral: rezultă din interacţiunea exigenţelor, prescripţiilor, îndatoririlor 
legate de conduita etico-morală, de ansamblul de componente, atitudini, motivaţii ale 
educatorului; 

 statutul profesional-ştiinţific: rezultă din cerinţele privind nivelul de pregătire 
psihopedagogică şi de ansamblul de priceperi, deprinderi, aptitudini ale educatorului; 

  statutul psihopedagogic : rezultă din interacţiunea exigenţelor legate de  construcţia 
diferitelor componente ale personalităţii educatorului şi  ansamblul de cunoştinţe, priceperi, 
deprinderi, aptitudini, motivaţii ce-i aparţin; 

  statutul psihosocial: rezultă din interacţiunea exigenţelor legate de relaţionarea umană şi 
ansamblurile de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, aptitudini, motivaţii ale educatorului în 
ipostaza interpersonală. 

Profesorul rămâne, pe mai departe, în ierarhia valorilor, personalitatea care deschide 
copilului orizontul cunoaşterii. Pedagogi celebrii, psihologi şi literaţi, aduc alese sentimente de 
recunoştinţă şi mulţumire pentru strădania, onestitatea şi conducerea dascălului de ieri şi de 
azi. 

Marele pedagog Comenius încununa rolul educatorului, precizând că “ nu există o altă 
misiune mai nobilă sub soare, decât cea de educator.” 

Figurile luminoase ale unor dascăli din trecut au fost evocate cu căldură de marii noştri 
clasici. Cu toţii ne amintim duioşia şi evlavia marelui Creangă pentru deosebitul său educator 
Bădiţa Vasile; I. L. Caragiale îl stimează pe cel ce i-a fost mentor – Basil Drăguşescu sau 

evocarea pe care Mihail Sadoveanu o face cu referire la dascălul său, Domnu Trandafir: “Ca 
dânsul poate au mai fost mulţi, şi totuşi, dragă prietene, când te gândeşti bine au fost nişte 
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apostoli, care au îndurat sărăcie şi batjocură, care au trecut printr-un vifor de nemulţumiri şi 
vorbe grele, care totuşi au izbutit să-şi îndeplinească cu bine menirea.” 

Chipul dascălului străbate, de departe, prin neguri, zugrăvit în slove frumoase şi imaginile 
lui, care prind viaţă în foile îngălbenite, răzbat din colbul vremii până la noi. Deşi mereu altul 
în timpuri, el rămâne mereu acelaşi. ”Dascălul coboară din spiţa celor trimisi în lume să 
răspândească prin har adevărul, iar nemurirea lui este înaltă ca şi rangul pe care îl poartă. 
Încins în veşmintele învăţăturii, el străbate timpul, îndeplinind destine.” ( Steluţa Letiţia 
Boghină). 

Cadrul didactic există şi dăinuie prin elevii săi. El îi ajută să asimileze scrisul, cititul şi 
socotitul, dar mai presus de toate îi învaţă să gândească, să creeze. Pentru aceasta, trebuie să 
fie mereu aproape, să le identifice atât particularităţile de vârstă, cât şi formele individuale de 
manifestare. Cadrul didactic pătrunde în sensul lucrurilor şi stabileşte anumite tipuri de relaţii 
în comunicarea didactică care să realizeze un echilibru între solicitările cognitive, afective, 
acţionale. Îl ajută pe elev în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de exprimare a 
observaţiilor, gândurilor, ideilor şi sentimentelor în mod logic, coerent, concis. Permanent are 
grijă să vorbească aceeaşi limbă cu elevul, căutând acele cuvinte care îşi găsesc ecoul în 
mintea şi sufletul acestora. 

În şcoală, profesorul îndeplineşte mai multe funcţii: organizator al procesului de educaţie; 
educator; partener al educaţiei; membru al consiliului profesoral. 

Ca organizator al procesului de învăţământ, profesorul îmbină aspectele obictiv-logice ale 
transmiterii cunoştinţelor cu aspectele psihologice ; urmăreşte aplicarea celor mai potrivite 
strategii de rezolvare a problemelor, dezvoltarea gândirii elevilor, a aptitudinilor de a culege 
singuri informaţiile, de prelucrarea critică şi aplicarea în situaţii diferite; este    „antrenor “ 
prin întrebări analitice, stimulează gândirea elevilor, crează premize pentru a ajunge la o mai 
bună înţelegere a problemei şi stimulează motivaţia acestora ca rezultat al conducerii 
procesului instructiv-educativ. 

Personalitatea profesorului, din orice perspectivă ar fi abordată, rămâne una dintre cele 
mai distincte din punct de vedere al caracteristicilor specifice, datorită rolului atât de 
însemnat pe care îl are in viaţa copilului. Raportul de interdependenţă dintre personalitate şi 
activitate didactică, educaţie în general, devine fundamental în scopul optimizării acestor 
activităţi şi a efidenţierii impactului personalităţii profesorilor asupra elevilor în procesul de 
învăţământ. 

În urma experimentelor lui Lewin, Lippitt şi White s-au stabilit trei stiluri de conducere a 
colectivului de elevi de către profesor: conducerea autoritară, democratică şi cea “ laissez- 
faire”. 

Conducerea autoritară presupune ca profesorul să ia toate deciziile, să nu împărtăşească 
copiilor planul de ansamblu al activităţilor şi nici criteriile de evaluare a performanţelor 
individuale sau de grup. În acest cadru, copiii transferă responsabilitatea către adult; 
dependenţa îi face pasivi, irascibili,atmosfera tensionată conducând la acte de violenţă 
verbală între membrii. 

 Liderul democratic se caracterizează prin faptul că nu participă  prea mult la activităţi, nu 
ia singur deciziile, grupul de elevi participă la stabilirea manierei de organizare. Copiilor le sunt 
sugerate  de către profesor cel puţin două alternative, iar hotărârea le aparţine, datorită 
faptului că le oferă copiilor posibilitatea de a alege. În cadrul grupului condus de un lider 
democratic, membrii acestuia sunt liberi să se asocieze cu cine doresc în vederea realizării 
sarcinii date.  În acest climat, elevii sunt cooperativi, constructivi, având relaţii detensionate, 
armonioase. 
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Climatul “ laissez-faire “ se caracterizează prin participarea cât mai limitată a adultului, 
acesta deţinând un rol pasiv. Iniţiativa este lăsată în seama copiilor, profesorul afişând o 
atitudine prietenoasă, dar care sugerează totuşi indiferenţa şi neimplicarea. Acesta ezită in a 
da sugestii şi evită orice evaluare a ideilor ori conduitelor participanţilor. În cadrul acestui 
climat, elevii sunt plictisiţi, neatenţi şi descurajaţi de neimplicarea şi lipsa de decizie a 
profesorului. 

Centrarea şcolii pe elev, care este o veritabilă răsturnare de valori, are consecinţe care se 
propagă în întreg ansamblul activităţii şcolare: se înlătură conceperea elevului ca simplu 
recipient în care profesorul toarnă cunoaşterea eventual până la umplere şi, în legătură cu 
aceasta, conceperea reducţionistă a şcolarităţii ca fiind excesiv instrucţie; totodată, dispare 
caracterul silnic, coercitiv al muncii şcolarului. Centrarea pe elev antrenează apoi schimbarea 
conţinutului învăţământului, astfel încât să asigure succesul tuturor, schimbarea rolului 
profesorului, introducerea unei ordini mai comlexe cu o disciplină de cu totul alt tip, înnoind 
şcoala din temelii. 

Schimbarea locului şi rolului profesorului în cadrul clasei determină stabilirea unei noi 
relaţii pedagogice profesor - elev. Dacă în învăţământul tradiţional profesorul este axul în jurul 
căruia gravitează întreaga acţiune pedagogică, rolul elevilor reducându-se la ascultarea şi 
memorarea spuselor lui, în învăţământul modern elevul devine centrul clasei, profesorul 
urmând să se adapteze la trebuinţele lui, să ia în considerare interesele şi înclinaţiile sale. În 
consecinţă, elevilor le revine un rol activ în învăţare, întreaga activitate şcolară trebuie să 
pornească de la preocupările, gusturile, dorinţele, preferinţele lor, descoperite de/ şi în ei 
înşişi. 
  În concepţia lui, profesorul nu mai este un superior care recurge la constrângere, ci un 
elev mai mare printre alţi elevi, care caută împreună cu ei, munceşte în mijlocul lor, îi 
îndrumă, îi ajută. Coborât de la catedră, profesorul este însă mai prezent şi mai important, 
căci el trebuie să creeze neîncetat. El nu mai are alte mijloace de a se impune decât iradierea 
persoanei sale, credibilitatea, valoarea sa.  

 Chiar dacă nu mai  este centrul clasei, locul profesorului rămâne acela al unui 
conducător care acţionează însă abil şi discret. În acest sens, profesorul este cel care se ocupă 
de organizarea clasei, care alege tehnicile de grup şi instrumentele necesare în învăţare, dar în 
funcţie de nevoile copilului şi ale grupului, nu de un program preconceput şi uniform.   
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ANALIZA FENOMENULUI DE ABANDON ȘCOLAR 
STUDIU DE CAZ 

PROF. MÎNDRECI LENUȚA 
COLEGIUL TEHNIC „DOMNUL TUDOR”, DROBETA-TURNU-SEVERIN 

 
Abandonul  şcolar reprezintă unul dintre fenomenele de devianţă şcolară cu incidenţă 

majoră asupra integrării socio-profesionale a elevilor. 
Absenteismul este principalul factor asociat cu abandonul şcolar, având o înaltă 

valoare predictivă în raport cu acesta; numeroşi autori care au studiat conduitele elevilor ce 
se corelează cu decizia lor de a abandona şcoala au fost de acord ca cea mai mare 
probabilitate de a abandona se înregistrează la cei care lipsesc excesiv de la şcoală şi au 
probleme de disciplină; variabila cheie în etiologia inadaptării şcolare este atitudinea 
părinţilor faţă de şcoală; prin consiliere individuală, atât a elevilor, cât şi a părinţilor, se poate 
ajunge la o mai bună adaptare şcolară.  
            Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 
frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 
înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 
ciclului de studii început. Între cauzele principale ale abandonului şcolar regăsim cauze 
economice, socioculturale sau religioase, psihologice si pedagogice. 
         Efectele abandonului şcolar demonstrează de ce acest tip de conduită este considerat 
deosebit de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională 
indispensabilă integrarii socio-economice, nici formatia morală şi civică necesară exercitarii 
rolului de parinte şi celui de cetăţean al unei comunităţi. În al doilea rând, neavând o 
calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu si 
lung, o sursă de dificultăţi sociale şi de pierderi, care depăşesc investiţia cerută de formarea 
initială. Din punct de vedere al costurilor economice, scumpă nu este persoana bine educată, 
ci cea insuficient educată, care părăseşte şcoala cu o formaţie şubredă sub aspect moral, 
intelectual sau estetic. 
             Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi 
alte dificultăţi de  comportament, pentru care au fost sanctionaţi în repetate rânduri în şcoală. 
Un document al departamentului american pentru Educaţia Elementară şi Secundară îl 
descrie astfel pe elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar: incapabil să se adapteze 
şi să funcţioneze adecvat în contextul clasei tradiţionale, rezultate şcolare sub medie, nu-şi 
stabileşte obiective profesionale, absenteism, ostilitate fată de adulţi şi reprezentanţii 
autorităţii şcolare, provine dintr-o familie ce experimentează un stres existenţial, probleme 
economice serioase, nu este implicat în nicio activitate organizată de şcoală, nonformală sau 
formală. 
         În plan social, pot fi considerate forme ale eşecului şcolar: abandonul şcolar, excluderea 
socială şi profesională, analfabetismul. 
     Abandonul şcolar se caracterizează prin părăsirea prematură a şcolii înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 
De multe ori abandonul se asociază cu delincvenţa juvenilă, cu recurgerea la droguri, cu viaţa 
de familie dezorganizată. Fenomenul se înregistrează în special la sate şi în comunităţile de 
rromi,unde copiii sunt folosiţi ca sursă de venit sau văzuti ca indivizi cu responsabilităţi în 
gospodărie. 
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să identificăm şi să studiem 
cateva cauze: 
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      a) Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa 
oportunităţilor de succes socio-profesional pentru absolvenţi. Lipsiţi de motivaţie, mulţi dintre 
elevii claselor gimnaziale renunţă în primii ani de studiu, ramânând să dea o mană de ajutor în 
gospodăriile proprii sau, muncind ca zilieri la oameni mai avuţi din sate. 
   b)Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educaţional au relevat faptul că 
mediul socio-cultural de provenienţă al elevilor este una dintre cele mai importante variabile 
în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei 
în raport cu şcoala. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni 
sau blocaje manifestate în raport cu carierea scolară a tinerilor constituie un factor important 
in prevenirea abandonurilor.  

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi 
nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie, fie el de religie sau etnie diferită faţă de 
restul copiilor. 
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BENEFICIILE SPORTULUI 
 

Prof. înv. primar BOGDAN ILEANA ALINA 
Şcoala Gimnazială Ţuglui  

       
 
Sportul reprezintă una dintre cele mai bune şcoli ale vieţii în care învăţăm să 

ne cunoaştem unii pe alţii, să ne evaluam aptitudinile şi slăbiciunile, să 
respectăm reguli de convieţuire în colectivitate, să trecem peste un eşec şi să f im 
mândri când ne depăşim limitele. Toţi adolescenţii ar trebui să practice activităţi 
fizice sau chiar un sport de performanţă. În cazul sportului de performanţă, 
principalul risc este angajarea lor totală în această activitate, studiile rămânând 
pe un plan secundar, astfel că, în loc să fie un prilej de bucurie pentru întreaga 
familie, poate fi un izvor de conflicte.  

         Însă cu răbdare şi înţelegere, aceste probleme pot fi depăşite printr -o 
disciplină şi un program adecvat, care de altfel va forma c onduite şi comportamente 
solide şi benefice pentru stilul de viaţă al viitorului adult. Trebuie ţinut cont şi de faptul 
că în practicarea unui sport de performanţă, competiţia este exclusiv a adolescentului şi 
nu a părinţilor. Presiunea exercitată de părin ţi asupra copilului pentru obţinerea 
performanţei poate fi uneori mai greu de suportat decât stresul provocat de antrenarea 
fizică şi psihică pentru competiţie.  

            Sporturile colective au multiple avantaje, pe lângă un consum  sănătos de 
energie f izică, deprinderea vieţii în comun, respectarea regulilor comunitare şi plăcerea 
de a aparţine unei colectivităţi cu un scop comun.  

           Sporturile individuale suscită de asemenea un interes deosebit în 
adolescenţă - perioadă în care afirmarea sinelu i, conservarea spaţiului propriu şi,  
implicit, a identităţii, sunt probleme atât de delicate. Trebuie permisă adolescentului 
alegerea unui sport către care se simte atras şi nu unul impus de părinţi, chiar dacă 
acesta face parte dintre aşa -numitele sportur i  violente. Acestea reprezintă o modalitate 
ideală de exprimare şi canalizare a agresivităţii şi de depăşire a complexelor de 
inferioritate şi a timidităţii.  Gama este largă: judo, karate, box sau alte sporturi de 
luptă. În acest sens trebuie subliniat faptul că nu mai există azi sporturi pentru băieţi şi 
sporturi pentru fete, asemenea clişee fiind depăşite.  

           Din păcate, nu se poate conta prea mult pe sportul din şcoală. Oricare ar fi 
meritele celor care predau această disciplină, ei putând orient a adolescenţii către 
alegerea unui sport şi suscita chiar adevărate pasiuni pentru acesta, activitatea lor se 
înscrie în cadrul unei programe şcolare. Sportul din şcoală nu va avea o valoare de 
angajare personală atât de mare ca acela practicat în cadrul u nui club în care 
adolescenţii întâlnesc alţi tineri decât cei pe care îi văd zilnic timp de câteva ore la 
şcoală, dar nici nu trebuie ocolit sau substituit cu alte activităţi intelectuale statice, 
care nu permit acea descărcare de energie şi încărcare pozi tivă atât de necesară pentru 
buna funcţionare a organismului, pe care numai mişcarea fizică o poate furniza.  

Iată câteva dintre avantajele mişcării: 
Stimularea încrederii în sine 
Mens sana in corpore sano! Conform dictonului latin, activitatea fizică este principalul 

mijloc prin care corpul se dezvoltă armonios, respectând liniile unei vieți sănătoase. Acest 
lucru este extrem de important pentru dezvoltarea psiho-socială a copilului. Aspectul fizic 
este un punct de plecare foarte important și în construirea imaginii de sine. Starea de 
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sănătate se cultivă prin sport și, de cele mai multe ori, este mai important să previi decât să 
tratezi!  

Buna relaţionare cu alţii. 
Un alt avantaj oferit de sport constă în faptul că micuții pot socializa cu alți copii. 

Activitatea fizică desfășurată în mod organizat în cadrul unui grup sau club sportiv reprezintă 
cadrul în care copilul își poate dezvoltă abilitățile de comunicare și interacțiune. El stabilește 
relații, comunică cu alți copii, profesori și instructori, învață comportamente specifice prin 
expunerea în grup și dobândește abilități de adaptare și integrare în colectiv. Interacțiunea cu 
alte persoane îl ajută pe copil să se formeze pentru provocările și experiențele din viață de 
adult.  

 Educarea emoțiilor și dezvoltarea capacităților intelectuale  
 Sportul ajută copilul să se dezvolte și din punct de vedere mental-intelectual. Pe 

această cale, copiii sunt stimulați în dezvoltarea potențialului aptitudinal și în optimizarea 
reacțiilor emoționale. Copilul va învață să își câștige autonomia afectivă și controlul asupra 
propriilor stări.  

   Capacități precum autostapanirea, stabilitatea emoțională, încrederea în forțele 
proprii sau inițiativă sunt și efectul performanțelor de ordin fizic. De asemenea, statistic s-a 
confirmat faptul că rezultatele de excepție în plan sportiv corelează pozitiv cu performanțele 
de ordin intelectual.  

 Disciplinarea comportamentului și dezvoltarea spiritului de competiție  
 Inițial, la vârste fragede, sportul trebuie prezentat copilului strict prin valoarea creativ-

socială și trebuie privit doar ca o joacă.  
 Ulterior, după vârsta de 10 ani, sportul trebuie prezentat ca fiind un joc cu reguli și 

norme proprii și privit prin prisma valorii spiritului de competiție. Acest demers dezvoltă 
nevoia de performanță a viitorului adult!  

 Sportul, mai ales cel de performanță, reprezintă cadrul ideal pentru dezvoltarea 
personalității copilului în sensul respectării unor reguli și norme de desfășurare. Pe termen 
lung, aceste reguli vor fi transferate în viață viitorului adult. Acesta va învăța să respecte 
anumite cadre de funcționare în societate și își va dezvolta abilitatea de a fi tolerant și de a se 
integra în grup.  

Valorizarea timpului liber și  hobbyurilor  
 Un alt avantaj pe care îl oferă practicarea unui sport de la o vârstă fragedă este faptul 

că îi va oferi copilului o ocupație constructivă. Activitatea de tip fizic reprezintă o alternativă 
sănătoasă și plăcută de a petrece timpul liber. Atunci când copilul este plin de energie și 
dispune și de timpul liber necesar este recomandată mișcarea. Aceasta, de multe ori, poate fi 
introdusă în programul zilnic al copilului sub forma unor jocuri și exerciții recreative. Ele 
activează și dezvoltă resursele creative ale copilului, îl fac să se simtă valorizat și îi ocupă 
timpul într-un mod constructiv.  

 De cele mai multe ori, exercițiile fizice reprezintă cadrul perfect, în care cei mici se simt 
în largul lor, jocul fiind activitatea pe care copiii o îndrăgesc cel mai mult.  

 Câteva recomandări legate de desfăşurarea activităților de educație fizică și sport la 
ciclurile preșcolar și primar :  

 - Să se desfășoare cât mai des și de câte ori situația o impune,  
 - Să aibă un caracter destins, copiii să participe cu plăcere;  
 - Să predomine jocurile de mișcare și întrecerile;  
 - Să se folosescă cât mai mult imaginația copiilor;  
 - Să fie angrenați în activitate și elevii scutiți medical, cu sarcini diferențiate;  
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 - Conștientizarea părinților să urmărească dezvoltarea fizică corectă și să îndrume copiii 
către practicarea exercițiilor fizice și sportului, deoarece la această vârstă se pun bazele 
generale ale deprinderilor și calităților motrice, a atitudinii pe care o vor avea față de 
fenomenul sportiv;  

 - Pregătirea orelor de educație fizică la fel ca celelalte discipline acordând aceeași 
atenție.  

 Așadar, componenta esențială a vieții, mișcarea și, derivat din aceasta, exercițiul fizic se 
constitue într-un adevărat izvor de sănătate, practicarea lor recomandându-se din fragedă 
copilărie până la adânci bătrâneti. Se vorbește despre rolul și necesitatea educației mintale 
într-o societate civilizată, dar nu putem neglija nici importanța necesitătii educației fizice, 
deoarece o societate sănătoasă este o societate bine dispusă. 
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CADRUL PEDAGOGIC PENTRU M-LEARNING: CLASIFICAREA APLICAŢIILOR 
EDUCAŢIONALE ALE TEHNOLOGIILOR MOBILE ÎN PATRU TIPURI 

 
Prof. Mirela Cătălina Berceanu 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” Craiova 
 

Creatorii obiectelor de învăţare şi cadrele didactice recunosc potenţialul tehnologiilor 
mobile ca instrument de învăţare pentru cursanţi şi le-au încorporat în mediul de învăţare la 
distanţă. Cu toate acestea, nu au fost făcute prea multe cercetări pentru a clasifica 
numeroasele exemple de m-learning în contextul educaţiei la distanţă şi există puţine linii 
directoare pentru proiectarea de obiecte de învăţare bazată pe un cadru teoretic solid. În 
lucrarea A Pedagogical Framework for Mobile Learning: Categorizing Educational Applications 
of Mobile Technologies into Four Types sunt comparaţi m-learning-ul cu e-learning-ul şi, 
respectiv u-learning-ul şi sunt descrise atributele tehnologice şi accesibilitatea pedagogică a 
m-learning-ului. A fost modificată teoria distanţei tranzacţionale şi a fost adoptată ca un cadru 
teoretic relevant pentru m-learning în educaţia la distanţă. M-learning-ul se clasifică în patru 
tipuri:  
1. m-learning socializant la distanţă tranzacţională mare;  
2. m-learning individualizat la distanţă tranzacţională mare;  
3. m-learning socializant la distanţă tranzacţională mică;  
4. m-learning individualizat la distanţă tranzacţională mică.  

Proiectarea activităţilor de învăţare pentru m-learning  
 -Un factor de care trebuie să se ţină cont în momentul demarării unui proiect de instruire 
este identificarea tendinţelor din tehnologie.  
 -Explorarea realităţii augmentate cu telefonul mobil  

Microlearning cu bloguri pe mobil  
Dacă, pe de o parte, m-learning-ul înseamnă utilizarea tehnologiilor sofisticate şi 

inovative, pe de altă parte este posibilă realizarea de soluţii didactice chiar şi cu mijloace 
relativ limitate, bazându-se, în orice caz, pe funcţiile sociale şi relaţionale care au punctul 
forte chiar în disponibilitatea lor imediată şi răspândirea lor.  
Este cazul microblogging-ului, prezentat de lucrarea elveţiană Microlearning with Mobile 
Weblogs care ia în considerare:  

 Aplicaţii m-learning inteligente;  

 Tehnologii new media şi culturi media între dispozitive mobile şi web;  

 Experienţe practice cu reflecţii teoretice asupra microlearning-ului;  

 Microdidactica în învăţarea bazată pe scenarii.  
Evaluarea elevului în m-learning.Utilizarea tehnologiei pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor  
Evaluarea continuă a aplicaţiilor tehnologice şi a realizărilor cursanţilor, realizare 

conform scopurile educaţionale generale deja stabilite, ajută tehnologia să devină oportună, 
adaptabilă şi utilă. O astfel de evaluare facilitează, de asemenea, schimbarea, atunci când 
scopurile învăţării sunt atinse. Coordonatorii pot admite şi recunoaşte îmbunătăţiri relative 
ale rezultatelor cursanţilor, precum şi schimbări ale programelor de studiu şi practicilor 
profesorilor. Progresul treptat, şi nu transformarea bruscă, este mai probabil să ducă la o 
schimbare pe termen lung.  

Toate aceste probleme sunt aspecte importante în utilizarea tehnologiei pentru a 
îmbunătăţi rezultatele cursanţilor. Tehnologia educaţională nu este, şi nici nu va fi, 
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transformatoare pe cont propriu. Însă atunci când deciziile sunt luate strategic, luând în 
considerare toţi aceşti factori, tehnologia poate juca un rol crucial în crearea unor noi 
circumstanţe şi oportunităţi pentru învăţare.  

Cel mult, tehnologia poate facilita explorarea profundă şi integrarea informaţiei, 
gândirea la nivel înalt şi angajamentul profund, permiţând cursanţilor să proiecteze, să 
exploreze, să experimenteze, să acceseze informaţii şi să modeleze fenomenele complexe.  
Aceste noi circumstanţe şi oportunităţi – şi nu tehnologia în sine - pot avea un impact direct şi 
semnificativ asupra realizărilor cursanţilor.  

Instrumente de evaluare în m-learning  
Evaluarea cursanţilor se subordonează regulilor din fiecare instituţie de învăţământ 

naţională (dacă nu chiar locală). De asemenea, majoritatea proiectelor de m-learning din 
cadrul şcolar doar sprijină didactica sau sunt experimentale şi nu înlocuiesc didactica 
tradiţională, mai ales în ceea ce priveşte evaluarea. Totuşi, m-learningul oferă instrumente de 
evaluare care, folosite împreună cu metodele de evaluare tradiţionale, permit monitorizarea 
progresului învăţării înregistrat în timpul sau în urma realizării anumitor activităţi.  
Jocuri interactive şi rolul lor în m-learning. M-learning ca un joc pe mobil: structură şi efecte 
motivaţionale   

Tehnologiile mobile oferă posibilitatea de a încorpora învăţarea într-un mediu natural, 
explorând oportunităţile pentru a susţine învăţarea printr-un joc de orientare într-un cadru de 
învăţământ. Se introduce întâi scenariul şi apoi se descrie arhitectura generală a prototipului. 
Accentul este pus pe evaluarea problemelor de concepţie şi efectele observate în cadrul a 
două încercări. Printre problemele de concepţie, sunt menţionate: susţinerea lucrului în 
timpul călătoriilor ridică întrebări legate de interfaţă, acurateţea prezentă a spaţiului liber şi 
sistemele de poziţionare în interior sunt încă problematice, iar jocul necesită timp de răspuns 
aproape de cel real. Evaluarea efectelor demonstrează faptul că aceste caracteristici, cum ar fi 
„navigare pe hartă" şi „vânătoare şi ascundere" conduc la distracţie şi plăcere. Participanţii se 
scufundă într-o realitate mixtă ce măreşte spaţiul atât la nivel fizic, cât şi la nivel psihic. 
Succesul jocului se bazează pe proiectarea motivantă a jocului.  

Telefoanele mobile, PDA-uri şi alte dispozitive mobile se află, în general, pe lista 
obiectelor interzise atunci când vine vorba de sala de clasă. Profesorii le interzic. Elevii le pun 
pe silenţios şi le utilizează în continuare. Însă, în loc să se lupte împotriva dependenţei elevilor 
de telefoanele lor, ar putea fi oare aceste dispozitive folosite în scopuri educaţionale? Eric 
Klopfer, profesor MIT şi director al Programului educaţional Scheller pentru cadrele didactice 
al MIT, crede în acest lucru şi a scris de curând o nouă carte (Augmented Learning, Research 
and Design of Mobile Educational Games) despre m-learning pentru a argumenta pentru 
utilizarea dispozitivelor mobile în educaţie.  

mGBL - învăţare pe baza jocurilor pe dispozitive mobile - mGBL - mobile Game Based 
Learning (învăţare pe baza jocurilor pe dispozitive mobile) este un proiect de cercetare cu 
scopul de a îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea învăţării în cadrul grupului ţintă de tineri, prin 
dezvoltarea de modele inovative de învăţare pe baza jocurilor pe dispozitive mobile. Ideea 
proiectului se bazează pe faptul că în ziua de azi, dispozitivele mobile sunt din ce în ce mai 
răspândite, în special telefoanele mobile. Acestea pot reprezenta ceea ce tinerii adulţi, cu 
niveluri diferite de educaţie şi cultură, au în comun. Proiectul a avut obiectivul de a dezvolta o 
platformă ce poate fi folosită pentru a proiecta şi dezvolta eficient jocuri pentru m-learning cu 
scopul de a susţine luarea deciziilor în situaţii critice Mai mult, pe baza unei platforme, în 
timpul proiectului au fost dezvoltate două prototipuri de joc al căror conţinut se bazează pe e-
sănătate, e-commerce şi e-guidance. În special, mGBL se adresează nevoii de a susţine luarea 
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deciziilor în situaţii critice, nu numai într-un mod cognitiv, ci şi emoţional şi, în consecinţă, 
nevoia de a investi în noul domeniu al m-learning-ului.  
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UN STUDIU PRIVIND MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
 

Barbu Irina, 
profesor pentru învățământul primar, 

Colegiul Național „Carol I” Craiova 
1.1. INFORMAŢII CONTEXTUALE 
Managementul deşeurilor reprezintă o provocare semnificativă, iar elaborarea unei 

strategii durabile de mediu privind procedurile de management al deşeurilor constituie un 
scop major pentru toate ţările Uniunii Europene. 

Strategia UE deschide noi posibilităţi de management al deşeurilor pentru a reduce 
cantitatea deşeurilor duse la depozit, pentru a recupera mai mult compost şi energie din 
deşeuri şi pentru a îmbunătăţi cantitatea şi calitatea reciclării. Principalele beneficii aşteptate 
sunt creşterea eficienţei şi a  rentabilităţii, datorită importanţei puse pe impactul asupra 
mediului, o reducere a costurilor şi a obstacolelor din calea reciclării şi o reducere a poluării 
cauzate de deşeuri, în special, a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 
1.2. SCOP ŞI OBIECTIVE 
 
Principalul scop al acestui studiu este de a oferi un ghid despre cum este structurat şi 

gestionat un proces de planificare strategică, concentrându-ne pe analiza specificaţiilor 
pentru o planificare durabilă a managementului deşeurilor.  Mai precis, luând în calcul 
diferitele caracteristici geografice existente în Regiunea Balcani, acest raport oferă o descriere 
clară a componentelor-cheie în planificarea regională şi locală a gestiunii deşeurilor. Bazat pe 
cerinţele cadrului legislativ european privind deşeurile şi pe viitoarele iniţiative politice (ex. 
Carta Verde privind gestionarea deşeurilor biologice), acest raport cuprinde toţi paşii pentru o 
planificare durabilă a gestiunii deşeurilor, inclusiv infrastructura necesară pentru stabilirea 
unui sistem integrat de management al deşeurilor într-o anumită regiune geografică. 

Cerinţele pentru stabilirea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, din diferite 
zone geografice, vor fi identificate în baza unor analize efectuate anterior ale cadrului 
legislativ european privind deşeurile şi a unor cercetări anterioare şi a unor activităţi 
demonstrative în teritoriu.  

Numeroase studii de cercetare şi căutări pe internet au fost realizate şi au fost examinate 
cele mai recente studii de caz şi rapoarte, pentru a identifica diferite sisteme integrate de 
management al deşeurilor. 

Acest raport a fost conceput să ofere un concept de bază despre Planificarea Strategică a 
Managementului Deşeurilor Solide tuturor părţilor interesate. În general, partea interesată o 
reprezintă orice persoană, grup sau instituţie ce are un interes într-un plan sau program de 
gestionare a deşeurilor solide. Această definiţie include factorii de decizie, beneficiarii şi 
intermediarii. Părţile interesate pot fi împărţite în trei grupuri foarte largi: 

> Părţi cheie interesate, care, într-un plan de management al deşeurilor solide, 
sunt acele persoane ce pot influenţa semnificativ planul şi care sunt importante pentru 
succesul acestuia. 

> Părţi principale interesate, adică cei care sunt afectaţi în ultimă instanţă, fie 
pozitiv (beneficiari), fie negativ (de exemplu, cei mutaţi împotriva voinţei). 

> Părţi secundare interesate, aici fiind incluşi cei care au un rol intermediar. 
Părţile interesate cheie, care sunt principalii destinatari ai acestui raport, includ pe 

conducătorii politici, oficialităţi din domeniu, factori de decizie politică, elaboratori de planuri 
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naţionale şi autorităţi competente responsabile de funcţionarea şi autorizarea instalaţiilor de 
tratare şi depozitare a deşeurilor. Mai exact, părţile interesate de Planificarea şi 
Implementarea gestiunii deşeurilor solide cuprind: 

> Ministerele de mediu naţionale, Autorităţi de mediu regionale / locale, căci 
politica generală de gestionare a deşeurilor este deseori stabilită la aceste nivele. 

> Departamentele de sănătate publică şi igienă. Într-un sistem integrat, acest 
departament ar trebui să aibă responsabilităţi de inspecţie şi constrângere, dar nu este 
necesar să fie direct implicat în operaţiunile de colectare sau depozitare. 

> Departamentele de lucrări publice şi birourile de cadastru sau de amenajare 
teritorială. 

> Agenţiile de administrare a resurselor naturale, care, adesea, la nivel local sau 
regional, au responsabilităţi în activităţile relaţionate cu unele aspecte ale  gestiunii 
deşeurilor solide. 

> Guvernele regionale. 
>      Autorităţile de gestionare a deşeurilor, care, în majoritatea ţărilor, se asigură că 

se realizează colectarea, că materialele colectate sunt livrate instalaţiilor de prelucrare, 
pieţelor sau instalaţiilor de depozitare şi au responsabilitatea totală în ceea ce priveşte 
operaţiunile de gestionare a deşeurilor.  
2. PLANIFICAREA MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL DEŞEURILOR 
2.1. INTRODUCERE 
Planul de Management Integrat al Deşeurilor este necesar pentru a asigura faptul că 

serviciile legate de deşeuri ţin pasul cu cererea, sunt conforme nevoilor şi sunt rentabile. Mai 
mult chiar, procesul de planificare trebuie să asigure faptul că derularea planului duce la 
atingerea obiectivelor sale, lucru care ar trebui să asigure îmbunătăţiri durabile ale acoperirii 
şi standardelor serviciilor. 

Practicile tradiţionale, în general izolate, se ocupă de problemele deşeurilor solide într-un 
mod parţial, tratând doar managementul sistemului, instalaţiile de tratare şi eliminarea finală. 
Un Plan de Management Integrat al Deşeurilor ia în considerare generarea deşeurilor, 
durabilitatea sistemelor şi rolul cetăţenilor ca producători, consumatori, reciclatori şi 
administratori, pentru a stabili un concept comun, în care să fie produse doar rezultate 
câştigătoare şi pozitive pentru societate şi mediu. 

Mai exact, o planificare integrată a managementului deşeurilor ar trebui să implice 
colectarea, transportul, procesarea, reciclarea şi eliminarea deşeurilor, precum şi 
dezafectarea finală şi reabilitarea locurilor de depozitare a deşeurilor la finalul ciclului lor de 
viaţă. Cu alte cuvinte, conceptul de gestionare integrată a deşeurilor solide ia în considerare 
întreg ciclul, inclusiv producerea, consumul, aruncarea şi eliminarea finală. În practică, acest 
concept include minimizarea generării deşeurilor în timpul procesului de producţie şi 
refolosirea acestora prin implementarea mai multor sisteme corespunzătoare de colectare, 
pentru fiecare situaţie. Reducerea deşeurilor va duce, aşadar, la un mai lung ciclu de viaţă al 
depozitelor de deşeuri, ceea ce contribuie la o durabilitate economică şi de mediu a 
sistemelor. 

 
2.2. COMPONENTE CHEIE 
Dezvoltarea proceselor Managementului Integrat al Deşeurilor Solide (ISWM) se bazează 

pe unele elemente esenţiale, după cum urmează: 
> Integrarea tuturor elementelor ale ciclului deşeurilor solide, bazată pe 

procesele celor 3R (Reducere, Refolosire, Reciclare) şi analizarea ciclurilor de funcţionare, 
ceea ce necesită cunoştinţe extinse despre impactul folosirii resursei asupra generării şi 
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gestionării deşeurilor, precum şi o prognoză şi o modelare mai sistematică. 
> Integrarea aspectelor tehnice, de mediu, sociale, financiare, instituţionale şi 

politice, pentru a garanta durabilitatea sistemului; 
> Participarea activă a întregului public, a părţilor implicate individuale şi 

comunitare, la conceperea şi planificarea proceselor şi soluţiilor. Lista părţilor interesate, 
de obicei, îi include chiar pe cetăţeni, responsabili de separarea şi depozitarea diferenţiată 
de dinaintea colectării a materialelor reciclabile şi a altor deşeuri menajere, marii 
producători, responsabili pentru propriile deşeuri, municipalitatea, care joacă rolul 
principal în managementul integrat al întregului sistem, companiile private şi investitorii 
ce pot fi responsabili de procesarea deşeurilor, instituţiile de sănătate cu o gestionare 
internă a deşeurilor infecţioase, Ministere relevante, responsabile pentru gândirea 
strategiei de ansamblu etc. 
 
2.3. IERARHIA PLANIFICĂRII 
În general, ierarhia planificării, ilustrată în figura de mai jos, descrie separarea 

conceptuală a diferitelor rezultate necesare în dezvoltarea şi implementarea unor practici 
îmbunătăţite de gestionare a deşeurilor. 

 
Figura 1: Ierarhia planificării 

 
Întregul proces de planificare al unui management corespunzător al deşeurilor solide 

(SWM) se bazează pe o politică generală care, în cazul Europei şi, în consecinţă, al ţărilor 
balcanice, este stabilită de către Uniunea Europeană. 

Planificarea strategică poate fi definită ca procesul de determinare a nevoilor, priorităţilor 
şi acţiunilor necesare ce trebuie întreprinse pentru dezvoltarea practicilor de gestionare a 
deşeurilor. 

Un Plan Strategic de Management al Deşeurilor Solide trebuie pregătit în patru stadii: 
Strategia, Planul de Acţiune, Planul de Monitorizare şi Planul Operaţional. Aceste elemente au 
roluri distincte, iar separarea lor conceptuală este utilă, oferind o abordare de luare treptată a 
deciziilor în cadrul procesului de planificare strategică. Mai mult chiar, este foarte important 
să se asigure suficient timp disponibil pentru a se ajunge la un acord comun asupra strategiei 
şi să fie tratate corespunzător aceste probleme în etapele ulterioare. 
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ROLUL PĂRINŢILOR ÎN DEZVOLTAREA STIMEI DE SINE A COPIILOR 
 

Prof. înv. primar Boiangiu-Diaconu Viorica-Liliana, Liceul de Arte ”M. Sorescu”, Craiova 
Prof. Ciucă Mihaela Alina, Școala Gimnaziala “Sf. Dumitru”, Craiova 

 
 

 
Dezvoltarea şi menţinerea stimei de sine al unui copil reprezintă o provocare pentru 

fiecare părinte, constituind un aspect extrem de important pentru evoluţia lui în plan personal 
şi profesional. Copiii care se respectă pe sine sunt deschişi, privesc viaţa cu realism, dar şi 
optimism şi gestionează eficient atât conflictele, cât şi presiunile negative inerente.  

La polul opus, cei al căror respect de sine este deficitar sunt predispuşi stărilor dc 
anxietate şi frustrare, dezvoltând de multe ori complexe de inferioritate care îi vor marca 
întreaga viaţă. Iar rolul părinţilor este mai important decât se crede ...  

Ce este stima de sine?  
Stima de sine se referă la modul în care ne considerăm ca persoane în raport cu 

propriile aşteptări şi cu ceilalţi şi reprezintă dimensiunea evaluativă a imaginii de sine. Felul 
în care ne definim şi ne percepem influenţează în mod direct motivaţiile, atitudinile şi tipul 
nostru de comportament.  

Respectul de sine începe să se modeleze şi să se definească încă din primii ani de viaţă 
- astfel, în jurul vârstei de 3-4 ani, copiii încep să aibă idei şi impresii despre sine, ajungând 
treptat la concluzii care se cristalizează pe măsură ce aceştia cresc. Copiii mici îşi evaluează 
imaginea de sine pornind de la părerile şi reacţiile educatorilor şi părinţilor. Aprecierile şi 
criticile acestora sunt preluate şi interiorizate de către copil, ducând la formarea unei stime de 
sine scăzute sau ridicate. Stima de sine reflectă recunoaşterea valorii intrinseci a oricărei fiinţe 
umane, autoaprecierea şi încrederea în forţele proprii. De aceea, este foarte important să-i 
încurajezi în permanenţă, chiar şi pentru aspecte care ţie ţi se par cu desăvârşire lipsite de 
importanţă.  

Pe măsură ce copilul încearcă, greşeşte, încearcă din nou, greşeşte iar şi iar - dar în 
cele din urmă, izbuteşte să realizeze ceea ce şi-a propus, înţelege treptat care îi sunt 
posibilităţile şi aptitudinile, precum şi faptul că, pentru a reuşi, este nevoie uneori să înveţi din 
greşeli.  Insă ideile şi concepţia despre sine sunt legate indisolubil de reacţia celor din jur - în 
special a părinţilor, care sunt cei mai apropiaţi - şi de aceea, implicarea acestora este 
esenţială. În definirea respectului de sine un rol important il are dragostea şi suportul celor 
din jur. Dacă un copil are multiple realizări, dar nu se simte iubit şi sprijinit de familie, poate 
ajunge să nu se mai preţuiască, mergând până la   a-şi minimaliza cu totul meritele şi calităţile. 
În aceeaşi notă, un copil care se simte iubit, dar este ezitant şi neîncrezător în sine poate să nu 
se mai aprecieze deloc. Respectul de sine al celui mic se construieşte prin realizarea unui 
echilibru între manifestarea aprecierii şi a dragostei. Eşecul părinţilor şi al educatorilor în a 
diferenţia între comportament şi persoană, are frecvent drept consecinţă formarea unei stime 
de sine scăzute. Adesea copii care nu reuşesc să satisfacă exigenţele părinţilor, încep să se 
simtă vinovaţi, mai ales dacă părinţii le comunică repetat (explicit sau implicit) acest eşec. Ei 
se învinovăţesc şi ajung să creadă că nu merită să fie iubiţi de părinţi, că nu s-au străduit 
suficient pentru a-i mulţumi. Încrederea necondiţionată pe care copiii o au în adulţi nu îi 
permite să creadă că părinţii săi ar putea greşi faţă de el. Deşi cerinţele exagerate faţă de copil 
pot duce la o stimă de sine scăzută, nici lipsa oricăror cerinţe sau constrângeri nu este utilă 
dezvoltării acestuia deoarece reduce implicarea în sarcini. Standardele care îi sunt impuse şi 
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pe care şi le impune copilul trebuie să corespundă abilităţilor sale. Totodată, adulţii pot 
susţine formarea unei stime de sine ridicată învăţând copilul să se aprecieze în ansamblul 
comportamente lor şi trăsăturilor sale, fără a se centra exclusiv pe un aspect sau altul. 
Respectul de sine fluctuează pe măsură ce copilul înaintează în vârstă, fiind influenţat de 
experienţele acumulate de cel mic.  

Indicii ale respectului de sine şi ale lipsei acestuia  
Un copil care nu se respectă este, de obicei, închis în sine, refractar faţă de orice 

tendinţă de comunicare şi nu se arată dornic să se implice în nicio activitate. De cele mai 
multe ori vorbeşte negativ despre sine, spunând, de exemplu "sunt un prost", "nu voi fi 
niciodată în stare să înţeleg cum se face asta", "de ce să mă agit? Oricum, nu-i pasă nimănui 
de mine" şi aşa mai departe. În aceste situaţii, un copil nu are deloc încredere în sine, având 
tendinţa să renunţe imediat la o activitate care nu-i reuşeşte sau să aştepte pe altcineva să se 
ocupe de problema respectivă pentru el. De asemenea, este pesimist, retras, dezinteresat şi 
nu manifestă nicio atracţie pentru acţiuni provocatoare.  

Pe de altă parte, un copil al cărui respect de sine este pronunţat interacţionează 
întotdeauna cu bucurie cu ceilalţi şi este nerăbdător să socializeze. Se implică în activităţi de 
grup, ii plac atât munca in echipă, cât şi lucrul independent - pentru că are credinţa că va 
reuşi. Este în permanenţă interesat de orice şi gata să-şi asume noi responsabilităţi. Diferenţa 
faţă de cazul precedent se poate remarca şi în tipul de afirmaţii despre sine: în loc să spună 
"sunt un prost", va spune "nu înţeleg ... ". Îşi cunoaşte în egală măsură punctele tari şi slabe, 
învăţând să le accepte pe acestea din urmă şi să încerce să le depăşească.  

Care este rolul părinţilor?  
Iată câteva modalităţi prin care un părinte poate contribui uneori, decisiv - la 

dezvoltarea şi menţinerea respectului de sine al copilului tău. 
 Începe ziua. Tu eşti cel mai important profesor al copilului tău. Foloseşte timpul pe 

care il ai cu copilul tău introducând activităţi de învăţare în interacţiunile voastre fireşti de 
fiecare zi.  

Fiţi mereu atenţi la ceea ce spuneţi!  
Copiii sunt foarte receptivi şi sensibili la ceea ce le spun părinţii.  
Aminteşte-ţi să-i lauzi nu numai pentru o treabă bine făcută, dar şi pentru efortul şi 

implicarea de care a dat dovadă. Dar nu exagera. De exemplu, dacă nu reuşeşte să fie numit 
şeful clasei sau căpitanul echipei de fotbal a şcolii, nu-i spune "ei bine, data viitoare vei munci 
mai mult şi vei reuşi". Foloseşte, în schimb, o frază de genul "ei bine, acum nu ai reuşit, dar 
sunt mândră de tine şi de efortul pe care l-ai depus în acest scop". Dacă nu-l poţi lauda pentru 
reuşită, recompensează-l pentru efort.  

Fiţi voi înşivă un model pozitiv!  
Dacă tu eşti foarte dur cu tine, pesimist sau ai aşteptări nerealiste de la propria 

persoană, este de aşteptat ca cel mic să aibă aceeaşi atitudine faţă de sine.  
Fii încrezător şi respectă-te, iar copilul te va urma. Pentru că - nu-i aşa? tu reprezinţi 

acum idealul pentru el şi îşi doreşte să fie ca tine. 
Fiţi spontani şi afectuoşi cu cei mici! 
Dragostea şi suportul tău contribuie foarte mult la dezvoltarea şi menţinerea 

respectului de sine a celui mic.  
Îmbrăţişează-l des, spune-i că eşti mândru de el, laudă-l, recompesează-l- fără a 

exagera, pentru că cei mici sunt deosebit de sensibili şi simt când manifestările de afecţiune 
ale celor din jur sunt reale sau forţate.  

Identificatii şi redirecţionaţi concepţiile eronate ale copilului 
 Cei mici îşi percep păriţii ca pe un model şi îi idealizeaza ...  
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Oricât ar fi de flatant, părintele ştie că este perfecţiunea întruchipată! Nu-l lăsaţi să 
persiste în credinţa că mama- tatăl lui este o adevărată minune.  

O astfel de impresie poate prinde rădăcini şi copilul va ajunge să aibă aşteptări 
nefondate de la el însuşi.  

Creaţi un mediu familial armonios  
Un copil care nu se simte în siguranţă în familie nu va ajunge niciodată să se respecte, 

pentru că traieşte permanent în teamă şi presiune. Dacă părinţii săi se ceartă des ori se ajunge 
chiar la violenţă fizică, cel mic se va retrage în sine şi nu va mai manifesta interes pentru nimic 
- nici măcar pentru activităţile care altminteri îi fac plăcere. Familia reprezintă pentru copil un 
"port" în care îşi doreşte să poată ancora întotdeauna cu drag şi fără temeri, ştiind că va găsi 
acolo sprijin permanent.  
                                                              „ Copiii noştri ne oferă ocazia de a deveni părinţi 
                                                                         aşa cum ne-am dorit mereu să fim .”  Louise  Hart
  
Webografie 
http://www.informatiiprofesionale.ro/ 
http://www.eva.ro/casa-si-familie 
 

http://www.informatiiprofesionale.ro/
http://www.eva.ro/casa-si-familie
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ROLUL LECTURII  ÎN ÎNȚELEGEREA TEXTULUI LITERAR 
  

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

 
 Lectura operelor literare, ca mijloc de instrucţie şi educaţie, are o importanţă 
deosebită în pregătirea tinerilor la intrarea în viaţă, în alegerea profesiunii şi a modelului de 
urmat. 
 Adrian Marino stabileşte următoarele modalităţi de lectură: lectura-informaţie, 
lectura-distracţie, lectura-refugiu (formă de evaziune), lectura-plăcere, lectura-cultură, 
lectura-existenţă. Lor li se pot adăuga, cu eventuale suprapuneri, lectura de întreţinere, de 
îmbunătăţire a profesiei, lectura ca recreere, divertisment, cale spre cunoaşterea culturală 
sau ştiinţifică, lectura-curiozitate etc. Ca alte forme se pot aminti, de asemenea, lectura-drog 
şi lectura-tranchilizant, privite ca valori terapeutice. 
 Cititorul poate fi pasionat, cel care străbate fără alegere tot felul de cărţi şi trăieşte din 
influenţa şi modelul lor, ocazional, dar cu formaţie multilaterală, cititorul cu pasiuni de etalare 
a cunoştinţelor, cititorul analist, cititorul-filosof, cu tendinţe de critic de idei, cititorul snob, 
cititorul la care literatura devine materie şcolară etc. 
 Întrucât lectura este „un eveniment al cunoaşterii”, studiul cărţilor de către elevi 
impune organizarea, îndrumarea şi supravegherea de către profesori, întocmirea listelor 
bibliografice, controlul cititului, al lecturii, folosirea acesteia etc. Mulţi profesori, însă, se 
confruntă cu o realitate care adeseori îi descumpăneşte: elevii lor nu citesc, nu valorizează 
lectura, într-un cuvânt nu se simt motivaţi pentru acest efort intelectual. 
 Elevii care nu citesc sunt prinşi într-un cerc vicios: citesc cu greutate, nu le place să 
citească, nu citesc mult, nu înţeleg ceea ce citesc. 
 Pentru a transforma elevii în cititori mai buni este nevoie de o viziune integratoare, de 
o regie, de „o punere în scenă”, regizorul aşteptat fiind profesorul. Un prim pas al acestei 
puneri în scenă este clarificarea ţintelor lecturii în şcoală, a competenţelor şi atitudinilor pe 
care profesorul îşi propune, conform programei, să le formeze prin studiul literaturii. Scopul 
studiului literaturii în şcoală este formarea unor abilităţi (competenţe) pentru diverse tipuri de 
lectură: lectura de informare, lectura de plăcere, lectura instituţionalizată. 
 Şcoala are menirea de a forma un lector competent, dar şi un cititor care să-şi formeze 
gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii. Faptul că 
programele actuale sunt puse sub semnul comunicării are drept consecinţă conceperea 
lecturii atât ca act de cunoaştere cât şi ca act de comunicare (textul devine astfel dinamic, 
fiind un dialog al receptorului cu textul, participare activă la procesul de reconstruire a 
sensurilor). 

Ora de literatură trebuie să se bazeze, în primul rând, pe lucrul cu textul. Aceasta 
înseamnă că în cadrul unei lecturi dirijate de către profesor, elevul deconstruieşte textul 
pentru a-i reconstitui semnificaţiile. 

 
Judit Langer identifică patru relaţii care se creează între cititor şi text: 

 a păşi din exterior spre interior - intrarea în lumea textului; 
 a fi în interior şi a explora lumea; 
 a păşi înapoi şi a regândi datele pe care le avem; 
 a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa. 

 Profesorul trebuie să ghideze lectura, această călătorie a elevilor în lumea textului, 
astfel încât fiecare dintre ei să ajungă la o înţelegere personală a textului discutat, să nu dea 
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verdicte privind interpretările pe care elevii le dau unor texte, să încurajeze notarea ideilor, 
împărtăşirea acestora şi confruntarea dintre ele. 
  

BIBLIOGRAFIE 
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InfoEd – august 2017 – nr. 4 

 
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.  

34 

LA CLASSE DE LANGUES VIVANTES SUR LA SCENE 
REFLECTIONS SUR LA MISE EN SCENE “UN CONCOURS” 

 
                   prof.  Emanuela CIOLACU 

                  Lycée d’Arts “Marin Sorescu”, Craiova 
 
 La dramatisation est une des activités communicatives qui facilitent la formation de 
“l’esprit” des apprenants et l’expression de leur personnalité. Pour arriver à une compétence 
de communication, il faut centrer la démarche pédagogique sur l’apprenant. Un 
enseignement communicatif des langues vivantes privilégie les besoins linguistiques, 
communicatifs et culturels exprimés par celui-ci. 
 Pour arriver à communiquer activement avec avec les co-apprenants dans les activités 
d’apprentissage proposées, il faut saisir toutes les occasions d’être en contact avec la langue-
cible et même prendre le risque de faire des erreurs en cherchant à exprimer leur intention 
de communication.  
 La dramatisation est une méthode très offertante: elle est une activité de production 
orale qui donne la possibilité de développer la créativité en mettant en même temps 
l’apprenant dans une situation de communication et devant un public qui n’est plus formé par 
les collègues de classe. L’apprenant se trouve donc devant une situation complexe où il doit 
depasser la peur de parler en public et en plus dans une langue qui n’est pas sa langue 
maternelle. 
 Ce que nous avons essayé de mettre en scène c’est une classe de français  assez 
typique pour le Lycée d’Art: la classe – spectacle. Le texte est écrit par un ou plusiurs  élèves 
et interprété par leurs collègues. Comme il s’agit d’une classe qui a comme « spécialité » la 
musique, nous avons “pimenté” le texte avec du piano et de la guitare. Il y en a aussi de la 
trompette, de la percussion, du violon – tout un petit orchestre. L’apprentissage du français 
se fait donc d’une manière plus particulière, différencié en fonction du talent et de l’intérêt 
de chaque apprenant. Ce qui est important c’est la connaissance du monde en général, mais 
surtout le monde artistique, soit qu’il s’agit de la musique ou de beaux-arts. 
 Comme le jeu est très formateur, ce qu’on essaie d’obtenir ici c’est une expérience de 
la scène, la pratique de la langue, mais aussi le développement de l’expression personnelle et 
de la créativité. Et comme, surtout à cet âge, les idées sont nombreuses, nous avons changé la 
mise en scène plus d’une fois. Tout est à faire et à refaire, tout peut devenir intéressant, 
sutout l’apprentissage d’une langue étrangère. C’est pourquoi le premier titre de la pièce 
était “Le français en s’amusant”. 
 Ce qui est spécifique à l’enfance c’est le jeu. Qu’il soit sériueux ou non, les enfants 
adorent jouer. Et quand il s’agit de jouer sur la scène, c’est encore mieux. Alors, le professeur 
essaie d’utiliser les démarches d’une pédagogie active adaptée non seulement au niveau 
d’âge et de compétence des apprenants, mais surtout à leur psychologie, à leurs aptitudes 
déjà prouvées et sur lesquelles on peut construire sa démarche éducationnelle.  

Musiciens, peintres, graphiciens, designers, ces jeunes futurs artistes se donnent la 
main pour réaliser une activité qui les mettra devant leurs pairs, mais aussi et surtout devant 
leurs parents et leurs professeurs. Une fois la motivation existant, il ne reste qu’à donner la 
plus grande liberté d’expression à ces jeunes esprits, qui n’attendent qu’à prouver leur 
créativité artistique, pour aboutir à mettre en scène un rayon de leur pensée.  
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APPLICATIONS  THAT STIMULATE THE IMAGINATION OF STUDENTS 
 

Prof. Grecu Daniela,  
“Matei Basarab” High School, Craiova 

 
 

As a teacher of computer science at high school, I tried to increase students' 
motivation to learn my subject  through various applications that stimulate their 
imagination. 

Thus,  in September 2015,  I started a project in partnership with Zespół Szkół 
im.ks J. Londzina, Zabrzeg from Poland. The name of the project was "Collaborative e-
journal". The aim of the collaborative project was to collect, arrange, create and publish 
different digital journals. 

One of the activities was to create a magazine with information gathered from the 
Internet which was to be scanned and assembled as a PDF document. 

So, under an creative workshop, my students were involved to create a magazine 
"puzzle" (with information about Romania, Craiova and High School "Matei Basarab") by 
combining several materials prepared in groups. Pedagogical methods used were Jigsaw 
method, conversation, explanation. The workshop was held in the computer lab, students 
having the following materials available: computers, Internet resources, colored A4 
sheets, markers, colors, scissors, glue, scanner. 

 
Through this activity was monitored the ability to assemble a 'product' by 

establishing positive relationships and communication between participants and through 
teamwork. 

Stages of work: 
• Organising of the class in small groups 
• Distribution of materials to be used 
• Communication of tasks 
• Work in  groups for accomplishment of the tasks 
• Observer activity - assembling materials made by groups 
• Analysis and presentation of the materials made 
The activity had a positive feedback from the participants in terms of the 

relevance of the workshop. Thereby, the composition of teams, the knowledge gained and 
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the connections created, constituted attractive and motivating factors for each 
participant. 

Students felt very well because they had to work in groups and have appropriate 
materials. Viewing magazine - the result of work - at the final was a reason of pride 
because each has contributed something to the final product. 

 

     

  
 
All materials created by students were then posted on the eTwinning platform. 

 
And now I will share with you a list of online tools that can be used to create an e-

journal or to communicate with students: 

  

1. https://www.smore.com/  
Smore makes it easy to design beautiful and effective online flyers and 

newsletters. 
(Ex. https://www.smore.com/ay474) 
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2. https://www.canva.com/create/infographics/  

Infographics make complex information eye catching, shareable and easily 
digestible. Most importantly, they play a crucial role in the increasingly visual world of 
marketing. Canva’s infographic maker includes hundreds of free design elements, 
allowing you to experiment with data visualization like a pro. 
(Ex. https://www.canva.com/design/DABkXEzzTiw/gyzWtQHeiCj0eS6bYYfPOg/edit) 
 
3.https://titanpad.com/ 

TitanPad is a free web 2.0 tool that enables users to work collaboratively in a single 
document. Similar to Google Documents, this online tool allows many people to work 
simultaneously on the document. Users can chat while working on the document, can 
import existing documents to work on and also export documents from TitanPad. 
  

 
Webografie 
 http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=14661&folderId=180

26&name=DLFE-1201.pdf 
 https://ro.pinterest.com/ncarrw/team-buildinggames/  

 
 

http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=14661&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=14661&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf
https://ro.pinterest.com/ncarrw/team-buildinggames/
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LA GRAMMAIRE DANS LE DISCOURS DE VERNISSAGE 
 

Prof. Emanuela CIOLACU 
Lycée d’Arts « Marin Sorescu », Craiova 

 
On dit souvent qu’une image vaut mille mots. Encore faut-il avoir les mots pour y 

comprendre quelque chose ! Comment penser si on n’a pas les mots pour le faire ? Avoir de 
l’intuition, c'est certainement valable ; mais on ne peut pas compter uniquement sur 
l’intuition. De plus, devant le monde de l’image, il est facile de rester passif. 

Les objectifs du professeur sont les mêmes que dans la classe habituelle, mais la 
manière de les accomplir est différente, grâce aux possibilités offertes par le talent artistique 
des élèves. Se retrouver au centre de l'attention représente un sommet recherché par 
beaucoup d'adolescents. Ils arrivent, de cette façon, à accomplir leur désir d’une manière 
créatrice. Le fait que l'apprenant doit parler en publique peut poser des difficultés au début. 
Mais, une fois passé le moment de panique, voire blocage, il commence à se concentrer sur 
ce qu'il a imaginé, sur la technique utilisée, etc. 

Quelques conseils en sont nécessaires: 
-  il faut écrire le plan de l’exposé, éventuellement, l’introduction et la conclusion, utiliser ses 
notes pour faire l’exposé, parler en s’adressant au public, en le regardant, moduler 
l’intonation, être convaincant, utiliser ses mains pour souligner ses paroles, remarquer les 
réactions du public, en tenir compte ;   
-  pour permettre au public de bien vous suivre, il faut respecter un certain nombre de 
conventions.Tout d’abord, bien évidemment, il faut soigner la prononciation et l’intonation. Il 
ne faut pas oublier que l’exposé est un "acte du discours", un acte de communication entre 
vous et votre auditeur. Pour que cet acte soit réussi et qu’il atteigne son but, il faut utiliser 
une "métalangue", des outils qui permettent de commenter l’exposé. La "métalangue" 
comporte des formules. Permettez-moi de vous présenter... Passons / Si vous le voulez bien / 
Si vous n’avez pas d’objection / Abordons maintenant l’aspect.../ Je passe maintenant à 
l’étude de... / Venons en à / En ce qui concerne.../ Pour ce qui est de.../ Quant à.../ Il reste à 
parler de ../ Remarquons que.../ Remarquez que.../ Prenons l’exemple de.../ Ainsi.../ Je 
donnerai un exemple pour illustrer ce point / Examinons le cas / L’exemple suivant / Notons 
que.../ Notez que.../ Je tiens à rappeler que.../ J’attire votre attention sur le fait que.... Un 
certain vocabulaire : une introduction, une première / seconde / troisième partie / un 
exemple / un cas typique / un cas particulier / un contre-exemple (un exemple du contraire) 
un avantage, un inconvénient, un argument en faveur, une objection, une preuve. Il ne faut 
pas hésiter à souligner, au cours de l’exposé, qu’on termine une partie et qu’on passe, 
maintenant, à la suivante. Cela permet à l’auditeur de s’y retrouver dans le développement 
logique de l’exposé, surtout si on lui a présenté le plan à l’avance.  

Les articulateurs:  
- progression logique :d’abord,tout d’abord, en premier lieu, au premier abord, de prime 
abord, avant tout, ensuite,  puis, en second lieu, enfin, finalement, en dernier lieu, en fin de 
compte, etc. 
- pour ajouter quelque chose : de plus, de même, par ailleurs, en outre, d’une part / d’autre 
part, également ; 
- pour souligner une opposition (avec nuance de concession) : mais, cependant, toutefois, 
pourtant, néanmoins, malgré tout, il n’en reste pas moins que, il n’empêche que ; 
- pour introduire une opposition (plus forte, plus contrastée) : en revanche, au contraire, par 



InfoEd – august 2017 – nr. 4 

 
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.  

39 

contre, par ailleurs, d’une part / d’autre part, d’un côté / de l’autre ; malgré, en dépit de , à 
l’inverse, à la différence de , à l’opposé, par opposition ; 
- pour introduire l’idée d’un obstacle : certes, sans doute, effectivement, j’admets que, je 
reconnais que, je vous concède/accorde que ; 
- pour introduire une nouvelle idée, liée aux idées précédentes (idée de restriction avant une 
conclusion) : or. ; 
- pour introduire une restriction à la fin d’un raisonnement : encore que ; 
- pour donner une explication : c’est à dire, autrement dit, cela veut dire, ce qui signifie que ; 
- pour souligner la cause : car, en effet, c’est que à cause de, en raison de, sous l’effet de, 
grâce à, vu, attendu, étant donné, à défaut de, faute de ; 
- pour faire une conclusion, une déduction : en conséquence, par conséquent, donc, c’est 
pourquoi, aussi (sujet et verbe inversés), ainsi, pour cette raison, pour ce motif; d’où, alors, 
pour conclure, en conclusion, finalement, en fin de compte, en somme, en résumé, en bref, en 
somme, pour me résumer, pour tout dire, l’essentiel est de voir que, ce qu’il faut retenir, c’est. 

Quand on présente le plan, on parle au futur (l’ exposé n’est pas encore fait), au cours 
de l’exposé, on parle au présent (ou à l’Impératif : passons, abordons..), dans la partie de la 
conclusion qui reprend la structure de l’exposé, on parle au passé ( nous avons survolé les 
divers aspects de..., comme nous avons pu le constater). 

Il ne faut pas oublier qu’on parle à quelqu’un. Outre le traditionnel "bonjour", il faut 
utiliser dans l’exposé des formules qui montrent qu’on s’adresse réellement à une personne 
et non pas aux murs : permettez moi de vous présenter / je propose à votre attention / si vous 
n’avez pas d’objection / si vous le voulez bien/ je suis prêt/prête à répondre à vos questions / 
je vous remercie de votre attention. 

Il faut s’exercer à préparer une conclusion pour les sujets proposés plus haut et pour 
lesquels on a cherché une introduction. Il faudra en imaginer dans les grandes lignes quel 
aurait été le plan de l’exposé. Même si on est seul, il faut présenter cette conclusion à voix 
haute, avec l’intonation nécessaire, comme dans une situation d’exposé. Si on en a la 
possibilité, il est utile de s’enregistrer et d’analyser l’enregistrement seul ou en groupe.  
 

 


