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REALIZAREA UNUI SCENARIU DE „PROCES ALB” 

METODĂ DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII  

LA ORA DE EDUCAŢIE CIVICĂ  

 

        Prof. Boiangiu-Diaconu Viorica-Liliana 

LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU‖- Craiova 

I. INTRODUCERE 

Necesitatea stimulării creativităţii (factori ce stimulează căutarea „noului” şi factori ce 

frânează) 

 Nevoia stringentă de a promova un învăţământ permisiv care să lase elevilor libertatea de a 

gândi independent,  „cu capul propriu”, cum se spune uneori ne obligă să aplicăm, ori de câte ori 

condiţiile permit, metodele de creativitate cum sunt: brainstormingul, jocul de rol, problematizarea, 

descoperirea s.a. 

 Acestea vor asigura pregătirea de la cea mai fragedă vârstă a unor oameni ce gândesc 

divergent, ce inventează soluţii diferite de cele cunoscute. De altfel, între factorii intelectuali ai 

creativităţii menţionăm: 

 sensibilitatea faţă de probleme 

 fluiditatea sau asociativitatea gândirii 

 flexibilitatea (înţeleasă ca o capacitate de adaptarea rapidă la situaţii  noi, de a reacţiona 

adecvat la schimbări, de a da o mare varietate de răspunsuri anumitor probleme) 

 originalitatea 

 aptitudinea de a redefini, de a restructura, de a transforma 

 capacitatea analitică  

 aptitudinea de a abstractiza 

 aptitudinea de a stimula 

 capacitatea de a organiza un proiect, de a exprima o idee, de a crea ceva în aşa fel încât 

nimic să nu fie de prisos. 

Din păcate, întâlnim adesea în activitatea cotidiană a şcolii învăţători sau profesori care sunt 

pentru elevi doar simpli transmiţători de cunoştinţe, purtători de informaţii, care sunt deranjaţi 

atunci când elevii pun întrebări sau dau soluţii diferite de cele cunoscute. Evident procedând aşa, 

temperăm elanul şi obligăm elevul la o gândire rutinară. Între factorii care frânează creativitatea 

enumerăm şi obişnuinţa, utilizarea excesivă a metodelor pasive (explicaţia, povestirea, prelegerea) 



InfoEd – aprilie 2015 – nr. 1 
 

5 
          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.  
 

împiedicarea dialogului profesor-elev sau    elev-elev stăvilirea iniţiativei, cultivarea temerii de a nu 

fi altfel decât cei din jur, de a nu ieşi din comun. 

II. PROCESUL CU SCENARIU ALB SAU „PROCESUL ALB”  DETERMINĂ LA 

ELEVI O ATITUDINE POZITIVĂ FAŢĂ DE ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI FAŢĂ DE MUNCA 

CREATOARE 

Improvizate în mare parte de elevi, aceste procese răspund unor cerinţe stringente ale 

pedagogiei moderne, deoarece ele pun în valoare pregătirea, imaginaţia, capacitatea elevului de a 

face faţă celor mai variate situaţii în care este solicitat să analizeze şi să adopte anumite atitudini. 

Fiind antrenat într-un „joc” cu personaje şi replici, elevul poate să-şi valorifice şi aspecte ale 

talentului său actoricesc. 

Având posibilitatea ca numai pe baza unor indicaţii să-şi construiască singur rolul, să se 

documenteze în vederea argumentării şi susţinerii cauzei –pro sau contra- şi chiar să improvizeze 

atunci când este necesar, elevul găseşte în această formă de activitate posibilităţi mult mai largi de 

formare şi manifestare a personalităţii. Respectându-se perfect regulile jocului privind forma 

juridică a procesului şi personajele obligatorii se vor avea în vedere următoarele etape: 

a) alegerea temei(„Condamnarea invidiei şi egoismul”) Unitatea de învăţare: „Raporturile 

noastre cu ceilalţi oameni” – tema: „Relaţiile dintre oameni în cadrul grupului” 

Obiectiv cadru 4: Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi 

exprimării opiniilor personale în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din care fac parte. 

Obiective de referinţă: 

 4.1. - să compare în termeni simpli informaţiile necesare luării unor decizii 

 4.2. - să formuleze şi să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii 

b) - formularea actului de acuzare pe care trebuie să-l cunoască toţi elevii participanţi la 

realizarea „procesului” 

c) - fixarea părţilor - ţinându-se seama de opţiunea fiecăruia şi urmărindu-se ca fiecare parte ( 

acuzare-apărare) să-şi stabilească singură martorii şi avocaţii care la rândul lor pe baza 

informaţiilor vor administra argumentele şi dovezile. 

După pregătirea individuală pentru apărare şi acuzare, adică, după ce fiecare parte îşi va aduna 

materialul necesar, judecătorul (cel care conduce procesul) împreună cu învăţătorul  vor discuta 

separat cu fiecare parte, pentru a stabili modul în care se va desfăşura „procesul”, timpul rezervat 

fiecărei intervenţii în raport cu importanţa problemelor susţinute. 
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 În această etapă, se va urmări dacă sunt bine valorificate de martori şi avocaţi informaţiile, 

dacă există un echilibru corespunzător între părţi având în vedere şi conţinutul şedinţei, eventual se 

va da ajutor individual celor care nu şi-au construit corespunzător rolul. 

 Am ales spre exemplificare tema menţionată anterior pentru că în cadrul unui grup, relaţiile 

pozitive bazate pe înţelegere, toleranţă, spirit de sacrificiu, bunătate, respect, comunicare sunt utile. 

Deci procesul are ca scop condamnarea invidiei şi egoismului, iar acuzaţii vor fi invidia şi 

egoismul, ale căror dosare vor fi judecate pe rând. 

 DOSARUL NUMĂRUL 1 

 Invidia – va avea ca act de acuzare: chemăm invidia în faţa instanţei, deoarece reprezintă un 

pericol pentru grup, un pericol pentru prietenii adevărate dar şi pentru alte relaţii bazate pe 

afecţiune, respect, cooperare. Invidia, chiar dacă nu omoară, are o acţiune nefastă asupra cinstei, 

asupra devotamentului, asupra păstrării secretului şi ne face să ne pară rău de succesele altora.  

 Părţile:  

a) acuzarea compusă din procurorul care prezintă actul de acuzare şi intervine acuzator în 

dezbatere; un avocat al acuzării care pregăteşte şi cere audierea martorilor acuzării, 

adresează întrebări martorilor apărării; doi martori care povestesc întâmplări ce pun în 

evidenţă comportamente nepotrivite în cadrul unor întreceri, competiţii. 

b) apărarea„Invidia” (un elev costumat mai deosebit), avocatul apărării care încearcă să 

contracareze acuzarea susţinând că invidia stimulează şi conduce la rezultate personale 

performante; doi martori care înfăţişază pe scurt cum invidia le-a influenţat „în bine” 

rezultatele la învăţătură. 

DOSARUL NUMĂRUL 2 

 Egoismul care poate avea următorul act de acuzare: opinia clasei trage la răspundere 

egoismul pentru că ne împiedică să apreciem corect oamenii, ne împiedică să îi ajutăm, să avem cu 

ei relaţii de prietenie, de colaborare pentru că provoacă conflicte şi nesocoteşte interesele altora 

punând pe primul loc numai pe cele personale. 

 Părţile: 

a) acuzarea compusă din acelaşi procuror, un avocat al acuzării, trei martori care dovedesc că 

nefiind egoişti sunt acceptaţi şi preţuiţi de oamenii din jur, fie colegi, fie adulţi. Aceştia 

susţin că armonizarea relaţiilor în cadrul clasei are drept urmare o activitate plăcută şi cu 

bune rezultate. 

b) apărarea:„Egoismul”, avocatul apărării care încercând să susţină egoismul afirmă că 

preocupându-te foarte mult de interesele tale personale ajungi la rezultate deosebite; doi 
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martori: un jucător de fotbal care susţine că necooperând cu cei din echipă a dat gol şi un 

elev care afirmă că numai stricând lucrarea colegului său a luat premiul I la olimpiada de 

desen. 

Sentinţa va fi dată pentru ambele dosare, fiind formulată astfel: 

 Instanţa, analizând cu toată atenţia gravele consecinţe asupra armoniei grupului şi a sănătăţii 

clasei, pentru faptele şi pericolul pe care îl reprezintă invidia şi egoismul hotărăşte să dea câştig de 

cauză opiniei clasei şi să supună pe timp nelimitat invidia şi egoismul la o detenţie severă pentru a 

înlătura răutatea provocată şi faptul că ele, trăind în mijlocul nostru ne provoacă numai gânduri rele 

şi ne izolează de grup. 

 III CONCLUZII 

 În cazul lecţiilor de educaţie civică dar şi a celorlalte activităţi, copiii îşi dau frâu liber 

imaginaţiei creatoare, emiţând nestingheriţi idei originale şi realizând lucruri inedite, uneori de-a 

dreptul surprinzătoare pentru vârsta lor. Direcţiile de acţiune ale noastre, ale educatorilor ar trebui 

să fie:  

1. să-i introducem pe elevi în intimitatea proceselor gândirii şi acţiunii creatoare, pentru a le 

dezvălui „misterele” acestui proces şi a le întări convingerea că fiecare dispune de capacităţi 

creatoare într-un domeniu sau altul. 

2. să-i îndrumăm cu competenţă, tact şi răbdare pe drumul sinuos al cunoaşterii, încurajându-i 

şi ajutându-i să depăşească greutăţile prin efort propriu. 

Unul dintre specialiştii domeniului pe nume Lowenfeld, afirma pe bună dreptare că „nu este 

niciodată prea devreme pentru a începe educaţia creativă a copiilor; activitatea creativă a 

copilului nu ar trebui să fie îngrădită de nici un fel de interdicţii, limitări sau critici”. 
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REZOLVAREA ECUAȚIILOR ALGEBRICE ÎN MAPLE SI C++ 

 

Prof. Grecu Daniela, Liceul “Matei Basarab” Craiova 

Prof. Ciucă Mihaela Alina, Școala Gimnazială “Sf. Dumitru”, Craiova 

 

Prin ecuaţii neliniare se înţeleg ecuaţiile algebrice şi transcendente, cu excepţia ecuaţiilor 

algebrice de gradul unu. 

O ecuaţie este algebrică dacă funcţia f(x)=0 este un polinom sau poate fi adusă la o formă 

polinomială, în urma unor transformări.  

Exemple de ecuatiialgebrice: 

• f( )                       

•  ( )  √            

•  ( )             

•  ( )          √    

O ecuaţie este transcendentă dacă nu este algebrică.  

Exemple de ecuaţii transcendente 

•  ( )       

•  ( )       (
 

 
)     

•  ( )       ( )       ( )      

•  ( )    ( )     (  )       

Cele mai cunsocute ecuații algebrice a căror rădăcini se pot afla sunt: 

• ecuația de gradul întâi 

• ecuația de gradul al doilea 

• ecuaţii binome 

• ecuații reductibile la ecuații binome 

• ecuații reciproce 

 

Rezolvareaecuațiiloralgebriceîn Maple 

MAPLE este un mediu de programare pentru calculi numerice şi simbolice. Calculul 

symbolic este calculul cu variabile şi constante care respect regulile algebrice, ale analizei şi ale 

altor ramuri ale matematicii.  
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MAPLE-ul permite manipularea formulelor care utilizează simboluri, necunoscute şi fracţii 

formale, în comparaţie cu limbajele de programare tradiţionale care utilizează doar date numerice, 

caractere şi şiruri de caractere. Se încadrează în aceeaşi clasă de produse software ca şi 

Mathematica, MathCAD, MATLAB şi TKSolver. 

Iată în continuare câteva funcții/comenzi utile în manipularea polinoamelor și a ecuațiilor: 

1.coeff – extrage coeficienții dintr-un polinom, utilizatorul specificând de fiecare data gradul 

celui care dorește să îi fie afișat 

>p:=-2*x^2+3*x-5; 

 

>  

 

>  

 

>  

 

2.coeffs – extrange toți coeficienții dintr-un polinom 

>p:=-2*x^2+3*x-5; 

>  

 

3.degree – returnează gradul cel mai mare al unui polinom 

>  

 

>  

 

4.ldegree- returnează gradul cel mai mic al unui polinom 

>  

 

>  

 

5.subs- înlocuiește o variabilăîntr-o expresie 

>  
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>  

 

6.expand- extindeoexpresie prin aplicareadistributivităţiiprodusuluifaţă de adunare 

>  

 

>  

 

7.factor - se aplică pentru descompunerea în factori ireductibili a polinoamelor de mai multe 

variabile.   

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

8.simplify – aplică regulile de simplificare într-o expresie aducându-le la o formă mai 

simplă.  

>  

 

>  

 

9.rem  - returnează restul împărțirii a două polinoame 

>  

 

>  
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10.quo- returnează câtul împărțirii a două polinoame 

>  

 

11.divide – verifică dacă două polinoame sunt divizibile. Returnează răspunsul TRUE în caz 

afirmativși FALSE în caz negativ. 

>  

 

>  

 

12.roots– returnează rădăcinile exacte ale unui polinom specificând ordinul de multiplicitate 

>  

 

 

>  

 

>  

 

13.irreduc – verifică dacă un polinom este sau nu ireductibil 

>  

 

>  

 

14.fsolve– determină soluțiile zecimale ale unei sau mai multor ecuații 

>  

 

>  

 

 

 

Rezolvarea ecuațiilor algebrice în C++ 
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C++este un limbaj de programare general, compilat. Este un limbaj multi-paradigmă, cu 

verificarea statică a tipului variabilelor ce suportă programare procedurală, abstractizare a datelor, 

programare orientată pe obiecte. În anii 1990, C++ a devenit unul din cele mai populare limbaje de 

programare comerciale, rămânând astfel până azi. 

1. Rezolvarea ecuației de gradul I: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

floata,b; 

cout<<"a=";cin>>a; 

cout<<"b=";cin>>b; 

if (a==0) 

if (b==0) 

cout<<"x poate avea orice valoare reala"; 

else 

cout<<"Ecuatia nu se poate rezolva"; 

else 

cout<<"x="<<-b/a; 

return 0; 

} 

2. Rezolvarea ecuației de gradul II: 

#include <iostream> 

#include<math.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

inta,b,c; 

float x1,x2,delta,preal,pimag; 

cout<<"Dati valoarealui a = "; cin>>a; 

cout<<"Dati valoarealui b = ";cin>>b; 

cout<<"Dati valoarealui c = ";cin>>c; 

if(a==0) 

cout<<"Ecuatia este  de gradul I"<<"\n"; 

else 

{ 

delta=b*b-4*a*c; 

if(delta >= 0) 

{ 

cout<<"Radacini reale: "; x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a); x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a); 

cout<<"x1 = "<<x1<<" x2 = "<<x2; 

} 

else 

{ 

cout<<"Radacini complexe :"; 
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delta=-delta;preal=-b/(2*a);pimag=sqrt(delta)/(2*a); 

cout<<"x1 = "<<preal<<" + i*"<<pimag<<"\n"; 

cout<<"x2 = "<<preal<<" - i*"<<pimag; 

} 

} 

} 

3. Operații de citire, inmulțire, împărțire și afișare asupra polinoamelor. 

   /*  Un polinom are forma P(x)=p[0]+p[1]*x+ p[2]*x^2 +...p[n]* x^n  */ 

  

   #include <conio.h> 

   #include <stdio.h> 

   # define GRADMAX 20 

  

   void produs(int n,float a[], int m,float b[], 

                   int *p,float c[]) 

   { 

       int i,j; 

     *p=n+m; 

      for(i=0;i<=n+m;i++) c[i]=0.0; 

      for(i=0;i<=n;i++) 

       for(j=0;j<=m;j++) 

             c[i+j]+=a[i]*b[j]; 

   } 

   void impartire(int n, float a[],int m,float b[], 

     int *grad_cat,float cat[], int *grad_rest, float rest[]) 

   { 

      int i,j,k; 

      if (n<m) { 

                         *grad_cat=0;cat[0]=0.0; 

                         *grad_rest=m;rest=cat; 

                      } 

    else {  

               *grad_cat=n-m;*grad_rest=m-1; 

               for(i=n-m,j=n;i>=0;i--,j--) 

                 { 

                     cat[i]=a[j]/b[m]; 

                     for (k=m;k>=0;k--) 

                        a[i+k]=a[i+k]-cat[i]*b[k]; 

                     a[j]=0; 

                  }; 

                for(i=0;i<=m-1;i++) 

                  rest[i]=a[i]; 

              } 

   } 

  

   void citire_polinom(int *n,float a[]) 

   { 

      int i; 

      printf("\nIntroduceti gradul polinomului  "); 
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      scanf("%d",n); 

      for(i=0;i<=*n;i++) 

        {  

             printf("\na[%d]=",i); 

             scanf("%f",&a[i]); 

        }; 

      printf("\n"); 

   } 

  

  

   float val_polinom(float x,int n,float a[]) 

   {  

     int i; 

     float v; 

     v=0.0; 

     for(i=n;i>=0;i--)    v=v*x+a[i];   return v; 

   } 

   void afis_polinom(int n,float a[],char c) 

   { 

     int i; 

     printf("\n%c[x]=%g",c,a[0]); 

     for(i=1;i<=n;i++) 

       printf("+%g*x^%d",a[i],i); 

     printf("\n"); 

   } 

    void main() 

   { 

      int n,m,grad_r,grad_cat,grad_rest; 

     float x, v,p[GRADMAX+1],q[GRADMAX+1],r[GRADMAX+1], 

                   cat[GRADMAX+1],rest[GRADMAX+1]; 

     clrscr; 

     citire_polinom(&n,p);afis_polinom(n,p,'P'); 

     citire_polinom(&m,q);afis_polinom(m,q,'Q'); 

     printf("\nIntroduceti x=");scanf("%f",&x); 

     v=val_polinom(x,n,p); 

     printf("Val.Polinomului p pentru x=%f este %f",x, v); 

     getch(); 

     produs(n,p,m,q,&grad_r,r); 

     printf("\nR[x]=P[x]*Q[x]\n"); 

     afis_polinom(grad_r,r,'R'); 

     getch(); 

     impartire(n,p,m,q,&grad_cat,cat,&grad_rest,rest); 

     printf("\nREZULTATUL IMPARTIRII P[x]/Q[x]=>catul C[x] şi\ 

                      restul R[x]\n"); 

     afis_polinom(grad_cat,cat,'C'); 

     afis_polinom(grad_rest,rest,'R'); 

     getch(); 

     printf("\nATENTIE! Polinomul p este modificat\n"); 

     afis_polinom(n,p,'P'); 
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     getch(); 

   } 
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ ÎN ȘI PRIN ȘCOALĂ 

 

Prof. înv. primar, Barbu Irina,  

Colegiul Național Carol I Craiova  

       

 

Motto:  ,,UN CUVÂNT BINE GÂNDIT POATE SCHIMBA LUMEA’’ 

 Constantin Noica 

          

  

                   

           Educația interculturală are ca element cheie interculturalismul, ale cărui  niveluri principale  

de acțiune sunt: 

-la nivel internațional: conlucrarea între diferite țări, culturi pentru cooperare internațională; 

-la nivel de colaborare dintre diferite segmente de cultură  și etnic , ale unor comunități  în vederea 

formării tuturor membrilor, indiferent de etnie (respectarea și valorificarea specificitatii etnice și 

culturale ale minorităților). 

          Educația interculturală promovează  atitudini tolerante, deschise,  de acceptare si înțelegere 

fireasca a raportului eu-celalalt și a noțiunii de străin, recunoașterea și respectarea diferențelor 

culturale prin valorificarea pozitivă a relațiilor de egalitate între oameni și nu prin aplicarea 

polarității superior-inferior. De asemenea, presupune promovarea unor politici școlare care să 

permită egalizarea șanselor în educație și a unor strategii de valorificare a diferențelor culturale 

pentru a le transforma în resurse pedagogice. 

           Școala este principalul spațiu al învățării pluralității culturale prin prețuirea diversității, a 

notei distincte aduse de cultura fiecărui actor social participant. Școala trebuie să formeze 

deprinderea prețuirii valorilor pluriculturale, nu există valori superioare și inferioare, ci există valori 

specifice care trebuie judecate. În școală este necesară ,,modelarea’’ orgoliului etnic al majorității și 

întărirea încrederii în sine a minorității. 

            Educația interculturală nu trebuie să se limiteze în mod exclusiv la transmiterea unor 

conținuturi specifice în cadrul unei discipline particulare, consolidarea abordării sale 

interdisciplinare este fundamentală; nu poate fi concepută doar pentru mediul scolar, ci și în 

legatură cu extrașcolarul (familie, grupuri sociale,  instituții, comunități, mass - media). Se remarca 

și o schimbare a rolului profesorului, care depășește funcția de a comunica modele și programe, 
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acesta trebuind să acorde o mai mare atenție spiritului de inițiativă și creativității, centrarea întregii 

acțiuni fiind pe elev. 

           Vor fi urmarite obiective specifice, precum: 

a)achiziționarea de cunoștințe socio-umane (teorii și conceptii despre stereotipuri, prejudecăți, 

etnocentrism, etc, caracteristici ale elevilor din diferite etnii, rase, spații culturale, grupuri și clase 

sociale); 

b)strategii de predare diferențiată in functie de capitalul cultural al educatorului; 

c)clarificarea propriei identități culturale  (să aibă o înțelegere clară a moștenirii sale culturale și să 

înțeleagă cum experiențele sale pot interacționa cu cele ale unor grupuri de altă proveniență 

culturală); 

d)atitudini intergrupale și interetnice pozitive; 

e)aptitudini: de a lua o decizie instrucțională pozitivă, de a rezolva conflicte intergrupale de a 

formula strategii de predare si activități care vor facilita reușita școlară a elevilor din diferite etnii, 

culturi, grupuri și clase sociale. 

            Educația interculturală nu este o educație compensatorie pentru străini și nici o nouă 

disciplină școlară; ea  refuză ,,modelul deficienței’’ în favoarea ,,modelului diferenței’’, nevizând o 

extindere a programei prin ,,predarea culturală’’ sau o ,,folclorizare’’. 
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ROLUL PROIECTELOR ŞI PARTENERIATELOR EDUCAŢIONALE ĨN 

SOCIALIZAREA ŞI VALORIZAREA ELEVULUI DEFICIENT MINTAL 

 

Prof. înv. primar Bogdan Alina 

Şcoala Gimnazială Ţuglui-Dolj 

 

Procesul de construire a modelului de educaţie în şi pentru democraţie e complex şi trebuie 

să angajeze nu numai grupul de educatori din sistemul naţional de învăţământ, ci şi părinţii, 

instituţiile culturale, mijloacele de comunicare în masă, într-un cuvânt, societatea în ansamblul 

său.Scopul final al educaţiei îl constituie dezvoltarea copilului pentru a se putea manifesta ca 

subiect social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în care trăieşte şi se formează copilul, 

şcoala la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, îl fac să se simtă protejat şi să-şi dezvolte 

personalitatea. În condiţiile în care societatea românească se confruntă cu o serie de probleme greu 

rezolvabile (venituri insuficiente, somaj, delicvenţă, droguri, trafic de carne vie, etc), familia a 

devenit tot mai fragilă şi vulnerabilă. Prin urmare, şcolii îi revine tot mai mult rolul de a întări 

educaţia copiilor şi tinerilor, de a susţine familia şi implicit de a contribui la îmbunătăţirea 

climatului social al comunităţii. Ca principal factor de cultură şi civilizaţie, şcoala îşi centrează 

învăţarea pe elev, care, devine subiect activ al propriei deveniri. 

                Ca individul ( copil, adult, vârstnic ) să poată trăi într-un mediu social, trebuie să respecte 

unele norme şi reguli importante pentru societate. Aceste reguli după care se ghidează individul în 

viaţa socială au şi caracter social, motiv pentru care sociologia pune accent pe 

socializare.Socializarea nu este un proces mărginit şi temporar, pentru că orice individ participă 

vrând-nevrând la viaţa socială şi trebuie să se adapteze permanent schimbărilor care apar în 

societate, fiind tot timpul supus unor cerinţe şi provocări sociale.Copilul cu d.m.trebuie considerat 

ca făcând parte din societate. Nu putem să-l ascundem, nu are nevoie de mila noastră, ci de sprijinul 

nostru, permiţându-i să trăiască alături de ceilalţi copii, ca parte integrantă a comunităţii.Pentru a 

socializa trebuie: 

 Săbeneficieze de intervenţieindividuală; 

 Săparticipe la activităţile de grup. 

Teoretic, fiecarecopiltebuiesăaibăşanseegale la educaţie.Considerând şcoala ca principala 

instanţă de socializare a copilului, integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de 

integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în 
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facilitarea integrãrii ulterioare în viaţa comunitară prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor 

aptitudini şi calităţi favorabile acestui proces. 

 Educaţia specială este forma de educaţie adaptată şi destinată tuturor copiilor cu cerinţe 

educative speciale care nu reuşesc să atingă un nivel de educaţie corespunzător vârstei şi cerinţelor 

societătii pentru un om activ, autonom, independent. 

La baza educaţiei speciale stau principiile: 

1.Garantarea dreptului la educaţie al oricărui copil. 

a) Copiii au dreptul să înveţe împreună, indiferent de dificultăţi şi de diferenţe; 

b) Fiecare copil este unic şi are un anume potenţial de dezvoltare şi învăţare; 

c) Scoala şi comunitatea asigură şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii. 

2.Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerinţe educative 

speciale. 

a) Corelarea tipurilor de educaţie şi a formelor de şcolarizare în funcţie de scopul educaţiei, 

obiectivele generale şi specifice, precum şi de finalităţile educaţiei; 

b) Asigurarea conexiunii educaţionale prin activităţi complexe. 

            Proiectul este  un complex de  activităţi specifice noi , programate în conformitate cu un 

plan de activităţi, în scopul realizării unor obiective, într-un interval de timp definit, cu ajutorul unor  

resurse umane, tehnice şi  financiare, identificate  ca  atare  la momentul elaborării propunerii de 

proiect. 

Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin 

prisma educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive 

acceptate de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni comune cu 

respectarea rolului fiecărui participant, interrelaţionare. Parteneriatul educaţional mai presupune, 

unitate de cerinţe, de opţiuni, decizii şi acţiuni educative, subordonate actului educativ propriu-

zis.Parteneriatul educaţional  vine în sprijinul  dezvoltării personalităţii copiilor deficienţi mintal, 

asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei. 

Proiectul  de  parteneriat , formă modernă şi complexă de învăţare- evaluare , se  bazează pe  

toate formele  de  organizare a  activităţilor – individual , pe  perechi , pe  grupe, frontal – grupele  

participante  devenind o comunitate  de învăţare , în  care  fiecare contribuie  atât   la propria 

formare ,cât  şi  la  procesul  de  învăţare colectiv . Învăţarea  bazată  pe  proiect este  o  abordare  

instrucţională  care angajează  elevii într-o investigaţie  bazată  pe  cooperare- comunicare- 

colaborare . Elevii  află  soluţiile problemelor prin:formularea şi rezolvarea întrebărilor ;dezbateri 

de idei ; proiectarea de planuri sau experimente ;comunicarea ideilor şi a rezultatelor unii altora; 
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adresarea de noi întrebări ; crearea de produse noi; extragerea concluziilor; formularea de predicţii. 

Această abordare are o eficienţă crescută în creşterea motivaţiei copiilor şi în  stimularea operaţiilor 

superioare ale gândirii.Învăţarea  bazată pe proiect este o acţiune de cercetare şi acţiune practică în 

acelaşi timp . 
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COMUNICAREA CU ELEVUL AFLAT ÎN SITUAŢIE DE RISC 

                                                

                               BERCEANU MIRELA CĂTĂLINA  

 Colegiul Naţional ,,Şt. Velovan”,Craiova 

 

     

Motivaţia elevului pentru învăţare, perseverenţa acestuia în activitate, atitudinea sa faţă de 

şcoală sunt în relaţie strânsă cu realitatea psiho-pedagogică din şcoală, cu climatul afectiv din 

familie, cu gradul de dificultate al activităţii şcolare impuse de profesori sau părinţi. 

Inadaptarea comportamentală a unor elevi vizează, în principal, tulburările de relaţionare a 

elevilor în cauză cu părinţii, profesorii, colegii şi încălcarea regulilor colectivităţii şcolare sau 

extraşcolare. Paleta acestor tulburări este largă, ea cuprinzând atât modificări comportamentale mai 

putin grave sub raport juridic (penal), dar suparatoare, de tipul: minciuna, inconsecventa 

comportamentala, violente verbale, copiatul la ore, fumatul ostentativ, bruscarea de către băieţi a 

fetelor, refuzul de a saluta, diferite atitudini non-conformiste; cât şi abaterile grave de la normele 

morale şi legislaţia penală, cum sunt: furtul repetat, vagabondajul, actele de spargere sau tâlhărie, 

consumul curent de alcool sau droguri, etc. Profesorii se confruntă de obicei cu tulburările de 

conduită mai uşoare, neinfracţionale în sensul propriu al termenului, dar destul de raspândite sunt, 

în ultimul timp, şi abaterile severe de conduită, care cer mult timp şi efort pentru a fi eradicate. 

        Cauzele individuale atrag atenţia atât asupra unor posibile determinări ereditare, cât şi 

asupra formării nefavorabile, la un moment dat, a personalităţii tânărului sub influenţa unor factori 

de mediu negativi, fapt ce duce la imprimarea în comportamentul său a unor orientări antisociale. 

Cauzele sociale vizează, de regulă, influenţele nocive ale situaţiilor concrete de viaţă în care s-a 

aflat tânărul înainte de comiterea conduitei deviante. 

Mediul de dezvoltare îşi pune  o amprentă serioasă asupra comportamentului copilului; de exemplu 

la un copil care creşte într-o familie în care mama şi tatăl sunt ambii alcoolici, se ceartă şi se bat, 

probabilitatea ca el să aibă acelaşi comportament când va deveni adult este foarte mare. Acesta va 

avea un comportament agresiv faţă de lumea ce-l înconjoară fiindcă a fi violent şi destructiv faţă de 

el şi faţă de ceilalţi este modul lui de a-şi exprima frustarea acumulată pe parcursul vieţii. Cufundat 

în confuzie, activitatea sa şcolară se deteriorează (nu mai poate avea un program, nu are liniştea 

necesară concentrării, nu are programarea şi sprijinul, începând din partea mamei, care ar trebui să 

se ocupe mai mult de el.). Ca urmare, profesorii trebuie să caute să cunoască ce se află de fiecare 

dată în spatele unei manifestări antisociale sau să cunoască bine situaţia elevilor: 
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     Tendinţele ereditare se realizează şi se manifestă întotdeauna într-un mod diferit, în 

dependenţă de antecedentele dezvoltării individuale, de evenimentele copilăriei şi de mediul în care 

trăieşte copilul . Fiecare caz de inadaptare şcolară are o "istorie" proprie, care impune o interpretare 

psiho-genetică, dinamică şi funcţională a inadaptării şcolare. 

           Pentru a fi luate măsurile profilactice necesare scăderii numărului de conduite deviante în 

scoală, trebuie să punem în discuţie rolul factorilor individuali(interni) şi al celor sociali (externi) în 

determinarea acestor conduite. 

          O discuţie asupra factorilor externi în determinarea conduitelor de dezadaptare scolară este 

motivată de faptul că motivaţia elevului pentru învăţare, perseverenţa acestuia în activitate, 

atitudinea sa faţă de şcoală sunt în relaţie strânsă cu realitatea psiho-pedagogică din şcoală, cu 

climatul afectiv din familie, cu gradul de dificultate al activităţii şcolare impuse de profesori sau 

părinţi. 

     1. Factori psiho-pedagogici de ordin familial. Familia constituie un mediu educativ determinant. 

Orice dezacorduri şi tensiuni existente în mediul familial vor genera în conştiinţa copilului îndoieli, 

reticenţe sau reacţii neadaptative. Copilul reacţionează fie opunându-se acestei stări de lucruri, fie 

închizându-se în sine, dar niciodată în mod adecvat (n-ar putea să reacţioneze în mod adecvat şi 

eficient, din moment ce adulţii aflaţi în luptă nu găsesc soluţia problemei lor). Cufundat în confuzie, 

activitatea sa şcolară se deteriorează (nu mai poate avea un program, nu are liniştea necesară 

concentrării, nu are programarea şi sprijinul, începând din partea mamei, care ar trebui să se ocupe 

mai mult de el, ş.a.m.d.). Ca urmare, profesorii trebuie să caute să cunoască ce se află de fiecare 

dată în spatele unei manifestări antisociale sau să cunoască bine situaţia elevilor. 

2. Factori psiho-pedagogici de ordin şcolar. Mediul şcolar poate prezenta uneori influenţe 

psiho-pedagogice negative, care să determine fenomene de dezadaptare şcolară la elevi.  

      Iată câteva dintre aceste posibile influenţe negative: 

    - Subaprecierea şi supraaprecierea capacităţilor reale ale elevului: un factor deosebit de 

important al reuşitei şcolare a elevului îl reprezintă încrederea lui în forţele proprii. Aceasta 

încredere este însă, în mare măsură, ecoul aprecierii profesorului, al încrederii pe care el o acordă 

elevului. Când exigenţele profesorului faţă de un elev, considerat submediocru, sunt superficiale şi 

formale, învăţarea elevului respectiv devine formală şi mecanică. Sarcinile şcolare prea uşoare au ca 

efect slăbirea energiei nervoase şi stingerea intereselor de cunoaştere. Nestimulat de către profesor, 

elevul în cauză va deveni tot mai pasiv şi indiferent în timpul orelor, trecând treptat în rândul 

elevilor rămaşi în urmă la învăţătură. De asemenea, dacă, nemulţumit de răspunsurile unui elev, 

profesorul îşi va exprima în mai multe rânduri neîncrederea în capacităţile acestuia de a se îndrepta 
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în viitor, elevul respectiv va începe să se convingă tot mai mult de "adevărul" celor spuse de 

profesor, dând răspunsuri din ce în ce mai nesigure şi obţinând rezultate tot mai slabe . Nu mai puţin 

dăunătoare este şi atitudinea de supraestimarea de către profesor a posibilităţilor reale ale elevului. 

Ca efect al supraaprecierii, profesorul îl supraîncarcă intelectual, elevul în cauză fiind nevoit să facă 

mereu faţă unei disproporţii între sarcinile şi cerinţele care-i sunt puse în faţă şi propria rezistenţă 

nervoasă. Acest dezacord  îl poate determina pe elev să acţioneze fie prin protest şi respingere a 

exigenţei, fie printr-o îndeplinire formală a acesteia.  

    - Dezacordul asupra motivaţiilor conduitei elevului: între profesor şi elev pot să apară 

dezacorduri importante cu privire la motivele reale care explică reuşitele sau nereuşitele sale 

şcolare: astfel, în timp ce profesorul atribuie comportamentului elevului un motiv pe care el, ca 

educator, îl consideră real, elevul în cauză nu se arată de acord cu motivele ce i se atribuie în 

legătură cu o faptă săvârşită de el şi respinge măsurile luate de profesor împotriva lui, ceea ce  duce 

la apariţia sentimentului elevului că este victima unei nedreptăţi sau a unei neînţelegeri, precum şi a 

convingerii sale că pedeapsa la care a fost supus este nemeritată. Văzând că nu este înţeles, elevul 

poate să se închidă în sine şi să refuze să dea explicaţii. Dacă asemenea cazuri se repetă, apare la 

elevul respectiv aşa-numitul fenomen de "rezistenţă interioară" în virtutea căruia elevul, deşi 

înţelege bine şi poate să facă ceea ce-i cere profesorul, nu-şi însuşeşte această cerinţă şi se 

încăpăţânează să nu o ducă la îndeplinire; astfel contactul dintre profesor şi elev se întrerupe, iar 

înţelegerea reciprocă dispare. Să ne închipuim, de pilda, ca un elev nu-şi pregăteşte o perioadă de 

timp lecţiile sau şi le pregăteşte în mod neglijent, fiind etichetat de profesorul diriginte ca un elev 

leneş. Lenea de care dă dovadă însă la un moment dat un elev în activitatea sa poate să fie : 

- o lene "de ocazie" determinată de un eveniment neplăcut cum ar fi: un elev este descurajat 

de o notă proastă sau de un eşec la un examen; indiferenţa părinţilor, care nu numai că nu se 

interesează de conduita şcolară a copilului lor, dar reprezintă ei înşişi exemple de lene şi neglijenţă; 

în alte familii, dimpotrivă, părinţii au prostul obicei de a prelua parţial sau în totalitate sarcinile 

şcolare ale copilului lor, realizându-i temele şi dezobişnuindu-1 astfel să mai muncească; în sfârşit, 

mai pot fi influenţe nefavorabile venite din partea altor elevi care au ajuns şi ei, în urma unor 

experienţe şcolare negative, la descurajare sau chiar dezgust pentru studiu. 

 - lene "din naştere" în care există o lipsă, un defect iniţial în preocuparea pentru muncă. 

Acest elev este apatic din fire, ceea ce se constată din insensibilitatea sa chiar faţă de stimulii 

obişnuiţi; în consecinţă, el este indiferent la orice. Dacă profesorul va lega însă, în mod invariabil, 

această lene a elevului numai de dezinteresul acestuia faţă de şcoală, explicaţie cu care elevul nu va 

fi de acord în forul său interior, va apărea fenomenul de "rezistenţă interioară" amintit. Dezacordul 
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respectiv îl va face pe elev să devină cu adevarat leneş, el extinzându-şi resentimentele de la 

persoana profesorului la disciplina pe care o predă şi chiar asupra activităţii şcolare în general. 

Conflictele individuale în cadrul clasei de elevi poate să ducă la crearea unor subgrupuri care 

nu comunică decât în cadrul lor strâns şi care se izolează de restul clasei, devenind "bisericuţe"; în 

aceste grupuri se cultivă preocupari şi atitudini cu caracter predelictual sau infracţional, de tipul: 

practicarea jocurilor de noroc, vizionarea de filme pornografice, hoinărirea, furturi sau tâlhării. 

  In general profesorii trebuie să se implice în aplanarea conflictelor, să poarte discuţii cu cei 

care au generat situaţia, să ceară sprijinul părinţilor, iar atunci când situaţia o cere să recurgă la 

mijloace de constrângere în urma consultării consiliului profesoral: avertizare scrisă, scăderea notei 

la purtare. Diriginţii trebuie să se implice activ în viaţa clasei, tratând în timpul orelor de dirigenţie 

diferite teme de importanţă pentru aceştia, ca: devianţa şcolară, managementul conflictelor etc. Nu 

doar profesorii trebuie să se implice în educaţia elevilor, ci şi psihologii şcolari care ori de câte ori li 

se semnalează cazuri de violenţă în şcoală trebuie să intervină prin acordarea asistenţei psihologice.  

 Atunci când sunt constatate derapaje în nivelul copiilor la învăţătură trebuie ca profesorii să 

le dea posibilitatea să se pregătească în cadrul unui grup. Utilizarea potenţelor grupului în procesul 

de achiziţionare a cunoştinţelor şi comportamentelor adecvate şi-a găsit modalitatea de expresie în 

două tipuri de activităţi: învăţarea didactică pe grupe şi formarea psihosocială prin metoda grupului 

de dezbatere. 

Activitatea didactică pe grupuri poate lua diferite forme: rezolvarea unor teme – exerciţii de 

către grupuri de elevi; ajutor reciproc în activitatea de clarificare în grup a unor teme; rezolvarea 

unor probleme, fiecărui elev revenindu-i o sarcină parţială; alcătuirea unor proiecte; cercetarea unor 

teme în echipe de „specialişti‖; pregătirea şi transmiterea unor informaţii pentru întreaga clasă de 

către grupuri elevi. Învăţarea în grupuri la diferite discipline are avantajele: stimulează eficienţa 

gândirii elevilor, îi face să descopere gustul muncii independente de cercetare, antrenează în 

activitate pe elevii mai pasivi, identifică performanţele elevilor buni şi mijlocii, stimulează 

cooperarea între elevi, însuşirea unui model colectiv de muncă, acomodarea interpersonală a 

partenerilor. Munca didactică în grupuri se poate înscrie, astfel, între metodele de învăţare socială 

dirijată, cu condiţia valorificării aspectelor de natură psihosociologică. 

Grupul de dezbatere, ca model de schimbare a atitudinilor şi comportamentelor elevilor, îşi 

propune examinarea în comun a unor probleme ţinând de viaţa grupului, obţinerea adeziunii 

grupului pentru o acţiune comună, concilierea opiniilor divergente, informarea şi formarea 

reciprocă . Se vizează achiziţionarea unor modele comportamentale aşteptate de grup, învăţarea pe 
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viu a comportamentului democratic în grup, realizarea unei prize de conştiinţă cu grupul şi a 

dorinţei de schimbare în raport cu modelul propus.  
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MODELUL CADRULUI DIDACTIC DIN PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ 

                                                                                  Prof. înv. primar Bogdan Alina 

Şcoala Gimnazială Ţuglui-Dolj 

 

 

“Fericit este copilul care găseşte în fiecare etapă a drumului său pe 

educatorul capabil să-i insufle treptat forţa şi elanul necesare 

împlinirii destinului său ca om” 

         Maurice Debesse 

        Învăţătorul, cadrul didactic este cel dintâi educator. Au spus-o, de-a lungul timpului, mulţi 

erudiţi ai lumii. Figura celui dintâi dascăl dăinuie în mintea şi sufletul fiecăruia, precum o icoană 

sfântă. Deşi mereu altul în timpuri, el rămâne acelaşi.   

       Potrivit orientării tradiţionaliste, menirea cadrului didactic este de a păstra  şi a transmite  

cunoştinţele generaţiilor tinere. În această viziune,dascălul apare sortit ca un mijlocitor  ce trebuie 

să străbată spaţiul spiritual între generaţii, pe acelaşi drum bătătorit. 

      În paralel cu această accepţiune , se află  educatorul ca agent social  participant activ şi  

responsabil nu numai la viaţa şcolii, ci şi la cea a comunităţii din care face parte , contribuind prin   

munca sa la toate prefacerile ce au loc în ea. Din datele existente  rezultă că această orientare se 

impune astăzi tot mai insistent , pentru orice naţiune care este atentă la viitorul său. 

         Profesiunea de educator, exercitarea ei, solicită din partea celor care o practică să răspundă la 

cerinţe de bază, printre care amintim: pregătirea temeinică de specialitate , pregătirea  

psihopedagogică corespunzătoare,precum şi priceperi şi deprinderi de muncă pedagogică, tact şi 

măiestrie pedagogică, bogat orizont cultural. 

 Cunoaşterea precisă a scopului, claritatea şi puterea lui mobilizatoare , stimulativă şi 

selectivă în acelaşi timp, trebuie să-l conducă pe profesor, în mod neabătut, la eforturi susţinute şi 

continue de perfecţionare şi autoperfecţionare a întregii sale activităţi în vederea realizării scopului 

educativ. 

Situaţia cadrului didactic în clasă este aceea de lider formal. Această poziţie este determinată 

de cel puţin câţiva indicatori: status-ul de adult, cuantumul de cunoştinţe, experienţă socială, 

capacitatea de a organiza şi conduce colectivul de elevi. Nu mai puţin importantă este şi autoritatea 

cu care este învestit, rezultând din funcţiile sale în organizarea şi desfăşurarea activităţii grupului 

şcolar, în relaţia cu părinţii şi, pe un plan mai larg, cu comunitatea socială. 
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Pentru acoperirea acestui status complex, profesorul angajează întreaga sa capacitate 

profesională, arsenalul mijloacelor didactice, dar şi propria personalitate. 

 Personalitatea unui cadru didactic poate avea o influenţă mult mai mare asupra copiilor cu 

care lucrează decât informaţia care emană de la el. Adrian Neculau afirmă că acel tip de aureolă pe 

care o poartă profesorul (educatorul) şi care este un amestec de uimire cu veneraţie şi puţină teamă, 

afecţiune, adoraţie şi respect în proporţii diferite. Această aureolă poate fi rezultatul a ceea ce ştie şi 

spune profesorul, dar nu numai. Poate cu mult mai important este ―cum spune‖ şi cum traduce în 

practică, prin atitudinile şi comportamentul său, ideile pe care le transmite. 

  Măiestria demonstrată în activitatea cu elevii (fie ea didactică, fie educaţională) 

demonstrează darurile ascunse ale dascălului… astfel pe de o parte, trebuie să recunoaştem că 

trăsăturile de ordin afectiv sunt prezente în firea unora dintre noi, deci sunt înnăscute, iar pe de  altă 

parte că ele nu constituie un fond potenţial care are nevoie, spre a ajunge la împlinire, de exerciţiu şi 

practică îndelungată. 

 Aptitudinile sunt ca filoanele de aur sau de diamante din subsol care cer, spre a fi scoase la 

lumină, efort şi meşteşug. Printre aptitudinile care concură la conturarea unei măiestrii pedagogice 

apare mai cu seamă aptitudinea comunicativităţii. 

           Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare cadrului didactic pentru 

proiectarea  şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de înnoire 

permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ. 

          Elaborarea acestui model presupune raportarea la conceptul psihologic de creativitate care 

desemnează dispoziţia  care există în stare potenţială la orice individ şi la orice vârstă de a produce 

ceva nou  şi relevant la scară socială şi individuală. 

 Cadrele didactice recunoscute ca eficiente tind să folosească următoarele tehnici persuasive: 

recompensarea imediată şi amânată, recompensarea din partea profesorului şi a altor persoane, self-

esteem-ul, inducerea responsabilităţii la elevi faţă de sine şi faţă de colectiv, sentimentul datoriei, 

altruismul, feed-back-ul pentru profesor.  

          Eficienţa activităţii didactice se datorează setului de competenţe pe care şi le dezvoltă pe 

parcursul carierei. Prin formarea continuă, lifelong learning, se proiectează modelul european al 

cadrului didactic acela al profesionistului. Competenţa şi calitatea – coordonate majore ale 

perfecţionării învăţământului. Păşind pragul oricărei instituţii de învăţământ te întâmpină 

permanent, priceperea şi competenţa slujitorilor şcolii de a îmbina frumosul cu utilul, de a crea acel 

mediu propice şi fertil menit să ofere copiilor şi tinerilor cadru de formare şi manifestare a unor 
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personalităţi puternic conturate, capabile să-şi pună în valoare capacităţile fizice, intelectuale şi 

morale şi să devină constructori iscusiţi în viitoarele profesii pe care le vor îmbrăţişa. 

 Într-un mediu social în continuă schimbare succesul nu poate fi obţinut fără o educaţie 

continuă racordată la dinamica vieţii sociale. 

 Trebuie luată în consideraţie cunoaşterea etapelor/nivelurilor carierei didactice şi elaborarea 

unor modele de competenţe asociate ca şi a standardelor corespunzătoare. Elaborarea unui model 

ipotetic general al competenţelor cadrului didactic pentru învăţământul primar constituie un reper 

strategic în proiectarea oricărui program în formare. 

          În concordanţă cu politicile europene actuale, strategia naţională de formare continuă a 

perfectat un model al carierei didactice, având la bază următoarele competenţe generale: 

comunicare şi relaţionare, metodologice, pedagogice şi psihosociale, tehnice şi tehnologice şi de 

management al carierei. Acestor competenţe generale li se subordonează competenţele specifice 

specializării didactice. Astfel, cadrul didactic atinge performanţa. Perfomanţa este raportată la 

standardele de formare continuă elaborate de CNFP, în concordanţă cu compentenţele generale 

enunţate anterior şi politicile europene actuale. 

 În concluzie, modelul european al cadrului didactic presupune câteva concepte cheie, 

interdependenţe, care asigură succes carierei didactice. În context european – românesc, vorbim 

despre: competenţa educaţională, standard de formare continuă, lifelong learning pentru 

profesionalizarea carierei didactice. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• BÂRSĂNESCU, Şt.şi colab. , Istoria pedagogiei. Manual pentru pentruliceelepedagogice 

şi institutele pedagogice de 2 ani. Bucureşti: E.D.P, 1972 

• NICOLA, IOAN. , Pedagogie,  Bucureşti,  E.D.P, 1992  

• Conf.univ.dr.DIACONU,M. ,Prof.univ.dr. JINGA, I. Pedagogie, Bucuresti,Editura ASE, 

2004 

• CRENGUŢA-LĂCRĂMIOARA OPREA,  Pedagogie - Alternative       metodologice 

interactive, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003 

 

 

 

 

 



InfoEd – aprilie 2015 – nr. 1 
 

30 
          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.  
 

 

  



InfoEd – aprilie 2015 – nr. 1 
 

31 
          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.  
 

COMPUNEREA-ACT  INDIVIDUAL  DE  CREAŢIE,  

CONSTELAŢIE  ŞI  MUTAŢIE  DE  SENS 

 

 

                Prof. BOIANGIU-DIACONU VIORICA-LILIANA                                                                           

Liceul de Arte „Marin Sorescu”- Craiova 

 

 Potrivit unei maxime americane, ‖munca învăţătorului are efect asupra eternităţii şi nu se 

poate spune niciodată unde se opreşte influenţa sa‖. Fără a avea pretenţia că stimulând creativitatea 

facem din fiecare copil normal un geniu, putem în schimb şi trebuie să reflectăm asupra 

modalităţilor de a face din fiecare copil un participant activ şi original. De altfel, în procesul de 

învăţământ, nu interesează produsul elevilor ca valoare socială, ci în plan psihologic interesează 

supleţea soluţiei găsite. Munca învăţătorului în acest sens, este plină de răspundere: trebuie să 

înţelegem că ideea gândită de noi ca răspuns la întrebare poate să capete alte modalităţi de 

formulare în mintea copiilor. Deci să aprobăm pe cei care exprimă adevărul, să încurajăm pe cei 

care se apropie de adevăr, să stimulăm pe cei timizi, să atragem atenţia asupra superficialităţii, fără 

a jigni, să încurajăm spontaneitatea cu licăriri de fantezie… 

IMPORTANŢA  CULTIVĂRII  LIMBII  ROMÂNE 

Limba română, mlădioasă şi muzicală, cu reverberaţii de spaţiu mioritic, capabilă să 

exprime cele mai frumoase gânduri şi mai complexe sentimente, este o limbă romanică de o 

excepţională originalitate şi frumuseţe, studiată cu interes ştiinţific în mari universităţi ale  lumii. Cu 

atât mai mult se cere s-o studiem noi aici, acasă, în spaţiul ei natural, pentru că ea străluceşte în 

eternitate ca o piatră preţioasă printre florile de tei, plopii fără soţ şi codrul de aramă ale lui 

Eminescu, murmurând în urechile lumii statornicia noastră pe aceste plaiuri româneşti. 

 Lucian Blaga spunea despre limbă că „este întâiul mare poem al unui popor”, trebuie deci    

s-o respectăm, respectându-ne prin ea naţiunea, iar aforismul lui Eminescu ”Limba şi legile 

dezvoltă cugetarea” este îndemn la cultivarea limbii ca oglindă sufletească a omului şi mărturie 

directă a capacităţii gândirii şi simţirii lui. 

 A cultiva bunul nostru cel mai de preţ cu care ne naştem „limba ce-o vorbim‖ înseamnă şi 

strădania de a ne exprima ideile în limba literară, îmbinând cu măsură, modestie şi discreţie şi 

vorbirea populară, determinându-i şi pe alţii s-o facă. Nu toţi ştim să exteriorizăm prin cuvinte 

inefabilul mugurului plăpând sau al dorului de luceferi, aşa cum o fac poeţii şi prozatorii, dar stă în 
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puterea fiecăruia dintre noi să-i determinăm pe elevi să scrie şi să vorbească simplu, corect şi 

limpede. Limba română, în măreţia ei, va primi acest efort, cu siguranţă ca pe un omagiu. 

 

CRITERII DE CLASIFICARE A COMPUNERILOR 

 Compunerile constituie cadrul cel mai prielnic pentru cultivarea capacităţilor de exprimare 

corectă, coerentă şi expresivă a elevilor. Pot fi clasificate după felurite criterii: 

A)  După forma activităţii efectuate—există compuneri orale si scrise,  recomandând ca diversele 

acţiuni din procesul formării priceperilor şi deprinderilor de compunere să se exerseze mai întâi 

oral, până ce se consolidează. 

B) După modalitatea efectuării- există compuneri colective şi individuale. Participarea întregii 

clase trebuie să fie asigurată egal, pentru toate etapele elaborării: tema, adunarea materialului, 

abordarea logică a ideilor, dezvoltarea şi formularea lor.Treptat, contribuţia individuală capătă o 

pondere, intră într-o proporţie tot mai mare, deşi la elaborarea integral individuală se ajunge foarte 

târziu, individuală rămânând multă vreme doar redactarea compunerii. 

C)  După principala sursă care sprijină şi stimulează elaborarea: 

 Compuneri pe baza unor ilustraţii 

 Compuneri pe baza unui text cunoscut (literar) 

 Compuneri bazate pe experienţa proprie 

 Compuneri bazate pe imaginaţia creatoare 

D)  După natura lor, după preponderenţa unuia sau altuia dintre modurile de expunere: 

 I )  COMPUNERI NARATIVE (POVESTIRILE) 

 Povestirea după o lectură, transpusă la persoana I; 

 Povestirea prin analogie cu un text cunoscut; 

 Povestiri din experienţa proprie de viaţă; 

 Povestirea din amintire a unor întâmplări; 

 Povestirea unei întâmplări auzite sau imaginate; 

 Povestirile după tablouri, ilustraţii (suport vizual) 

 Povestirile cu început dat (de manual, de învăţător) 

 Povestirile cu cuvinte date ca puncte de sprijin, 

II )  COMPUNERI  DESCRIPTIVE (DESCRIERILE) 

 Compuneri descriptive realizate pe baza unui material intuitiv sau prin 

observarea directă a naturii. Descrierea unor fenomene ale naturii sau a unui 
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eveniment necesită o observaţie îndelungată, de aceea elevii trebuie preveniţi 

din vreme asupra temei ca să-şi consemneze observaţiile şi impresiile. 

 Descrierile întâlnite în textele literare. Analizând, de pildă, texte în care se 

îmbină cele trei moduri de expunere, elevii înţeleg când şi cum se recurge la 

descriere (în introducere pentru prezentarea locului, a atmosferei; în cuprins 

pentru prezentarea tuturor aspectelor care contribuie la caracterizarea 

personajelor) 

 Compuneri cu destinaţie specială—din care se învaţă cum se realizează o 

scrisoare de comunicare, de felicitare, o telegramă, o cerere. 

           Gradul de originalitate al unei compuneri realizate de elevi, fie scris ,fie oral este determinat 

în mare măsură şi de felul compunerii respective. Activitatea de elaborare a unor compuneri 

angajează în moduri diferite imaginaţia creatoare, iar în clasificarea copunerilor se are în vedere , pe 

de o parte materialul pe baza căruia se realizează compunerea (textul citit, suportul vizual) iar 

pe de altă parte gradul de participare independentă, creatoare a elevilor (compuneri cu cuvinte 

de sprijin, cu început dat, cu sfârşit dat, pe baza unui text încurcat, pe baza observaţiilor şi a 

impresiilor, compuneri libere ş.a. 

 O categorie aparte de  compuneri o constituie cele cu valoare instrumentală . Prin acestea 

elevii sunt familiarizaţi cu unele instrumente de muncă intelectuală, precum şi cu tehnica elaborării 

unei compuneri; care sunt părţile compunerii, cum se foloseşte caietul vocabular cu expresii 

artistice, dicţionarul etc. Elemente de tehnică propriu-zisă a compunerilor nu pot fi confundate însă 

cu felurile acestora; bunăoară, în elaborarea unei compuneri, planul este un element de tehnică şi el 

nu poate denumi un anume fel de compunere. Desigur că toate compunerile se alcătuiesc pe baza 

unui plan, dar ceea ce apare diferit de la o compunere la alta în legătură cu planul este gradul de 

independenţă a elevilor. 

 ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ- CREATOARE ÎN  COMPUNERI 

 Indiferent de felul compunerilor există posibilitatea de a pune elevii în situaţia să realizeze o 

activitate creatoare, de a face ca fiecare lucrare a lor să fie rodul unei activităţi independente. Sunt 

compuneri care, prin însăşi natura lor, obligă sau chiar sugerează o anumită activitate de creaţie, iar 

altele care exclud sau reduc posibilitatea unei activităţi creatoare, ceea ce ne provoacă pe noi, 

dascălii să căutăm modalităţi de lucru spre a pune în evidenţă originalitatea. Iată de exemplu, 

reproducerile, mai simple ,sau mai ample, ale unor texte citite, sau ale unor relatări făcute pe cale 

verbală. Aparent, în reproducere nu-şi găseşte loc activitatea creatoare, ceea ce nu este însă 

adevărat: redarea într-o exprimare originală a textului citit sau auzit pune în evidenţă contribuţia 
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personală prin folosirea unor imagini artistice noi faţă de cele din text, cunoscute cu alte prilejuri. 

Intervenţia creatoare a elevilor poate consta şi în exprimarea opiniei personale, a punctelor de 

vedere proprii cu privire la faptele prezentate şi analizate în aceste texte. Uneori aspectele de viaţă, 

faptele, fenomenele, obiectele prezentate în text pot constitui puncte de plecare în elaborarea unor 

compuneri prin analogie. Alteori pot fi făcute intervenţii chiar în desfăşurarea naraţiunii, creându-se 

situaţii noi, prin modificarea finalului sau prin schimbarea atitudinii, a poziţiei unui personaj. 

 În rândul compunerilor care prin însăşi natura lor obligă la o activitate creatoare sunt 

compunerile cu început dat sau cu sfârşit dat, compunerile cu cuvinte de sprijin sau cele pe baza 

unui  text încurcat. Înaceste cazuri, nivelul originalităţii este dat, mai ales, de ceea ce asigură 

„materialul brut‖ oferit de învăţător sau de manual. Fiecare elev poate vedea în felul lui propriu 

continuarea începutului dat sau folosirea cuvintelor de sprijin; experienţa anterioară, particularităţile 

psihologice vor determina gradul de originalitate. 

 Compunerile libere au la bază ideea de a se acorda independenţă atât în alegerea 

subiectului, cât şi în redactare. Şi totuşi această „libertate‖ care poate fi acordată în alcătuirea 

compunerii este delicată, pentru că nu poate fi vorba de o libertate totală, deoarece elevii nu dispun 

încă de suficientă experienţă în a se exprima liber, nici măcar oral uneori (ne referim la clasele I-IV) 

Experienţa lor de viaţă este săracă, informaţiile de care dispun sunt şi ele limitate, nu deţin 

posibilitatea de a colecta informaţii şi de a le selecta şi ordona. Atunci se impune o pregătire şi un 

efort intelectual deosebit, compunerile libere fiind „o piatră de încercare‖ pentru măiestria 

pedagogică a oricărui dascăl. 

 Primele compuneri de acest fel (deşi libere) vor fi realizate în colectiv. Planul şi în general 

pregătirea pentru elaborare se vor face cu toată clasa dar, pe cât posibil individualiza. Fiecare elev 

va fi stimulat ca în legătură cu tema respectivă să redea ceea ce-l interesează, ceea ce i-a plăcut, 

ceea ce a gândit, ce a simţit. După realizarea orală a compunerii, se trece la redactarea în scris. Mai 

târziu, într-o etapă următoare se va spori gradul de independenţă al elevilor, lăsându-i să-şi 

alcătuiască planul de idei prin solicitarea opiniilor mai multora. Este bine ca pentru aceeaşi idee să 

se caute formulări diferite. Succesul în elaborarea compunerilor libere depinde de următoarele: 

 Pregătirea informaţională – nu se confundă cu pregătirea obişnuită, care precede de obicei 

elaborarea unor compuneri în clasă. Numită şi invenţiune  această etapă se referă la toate 

acţiunile care oferă elevilor surse de inspiraţie: contactul nemijlocit şi observarea realităţii 

înconjurătoare, informaţii obţinute de la alte obiecte de învăţământ şi la lectura suplimentară 

precum şi din alte activităţi extracurriculare. 
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 Dispunerea sau ordonarea materialului în plan numită şi dispoziţiunea –îi învaţă pe elevi 

să-şi ordoneze gândirea, să stabilească legături între idei să orienteze aceste idei şi să 

stabilească modul lor de prezentare. 

 Redactarea –concretizează pregătirea complexă realizată în prealabil şi reprezintă ca etapă 

prin ea însăşi un act creator, depinzând şi de momentul propice în care are loc. 

          Este de presupus că vor apărea diferenţieri evidente în ceea ce priveşte nivelul lucrărilor; unii 

nu vor reuşi, dar esenţial este ca toţi să fie stimulaţi în a reda în mod liber aspecte de viaţă, gânduri,  

sentimente. Experienţa arată că toţi elevii sunt capabili să desfăşoare o activitate de creaţie şi să 

aducă o notă originală în diferitele feluri de compuneri. Studierea şi aplicarea strategiilor de 

stimulare a creativităţii mi-au relevat faptul că în primul rând învăţătorul trebuie să dea dovadă de 

creativitate, deoarece întregul său demers didactic se compară cu gestul prolific, sacerdotal al 

semănătorului aruncând din pumn boabe de grâu-seminţele speranţei ce tinde spre împlinire; aceste 

darnice „boabe‖ reamintesc laolaltă, rodul eforturilor depuse şi datoria de a investi pentru ca 

generaţiile să înfăptuiască însutit… 

 Trebuie să sperăm că vom reuşi… Poate că dorinţa în sine devine exagerată şi preţioasă, dar 

suntem datori ca în tot ce facem să nu închidem porţile în faţa speranţei, pierderea ei este un chin 

mai puternic decât arderea sau îngheţul…(vezi Dante Alighieri) 
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IMPACTUL T.I.C. ÎN EDUCAŢIA CONTEMPORANĂ 

 Prof. Berceanu Mirela Cătălina  

C.N. „Ştefan Velovan” Craiova 

 

 

Acum, în secolul  XXI, dezvoltarea TIC constituie un element definitoriu al societăţii, iar 

educaţia are o importanţă deosebită în valorificarea noilor tehnologii, importanţă recunoscută atât la 

nivel economic, dar şi la nivel politic. 

Practica şcolii impune astăzi  anumite procedee logice de analiză, construcţie şi 

reconstrucţie a actului managerial, pe fondul unei strategii prioritar formative, interpretative de 

colaborare şi de creativitate, care în prezent nu poate fi concepută fără utilizarea TIC atât pentru a 

eficientiza actul managerial în întregime cât şi pentru a oferi un nivel calitativ înalt procesului 

educaţional.  

TIC în relaţie cu dispozitivele educaţionale 

Folosirea mijloacelor mobilizate pentru scopuri didactice, şi dezvoltarea şi organizarea de materiale 

didactice reprezintă o parte din ceea ce este necesar pentru pregătirea curriculum-ului. De aceea 

trebuie acordată o importanţăspecială definirii TIC ca şi resursă didactică pentru a-i putea aprecia 

identitatea şi felul în care este activată. 

TIC poate îndeplini diferite funcţii în procesul de pregătire a predării: poate fi folosită doar 

pentru mijloace decomunicare sau, prin intermediul creării de documente, pentru a oferi informaţii, 

a trezi curiozitatea, a întări competenţele intelectuale sau pentru organizare, evaluare şi pentru 

aplicaţii practice, cum ar fi simulările. 

În plus, funcţiile de comunicare sunt susceptibile de a juca un rol important la nivel 

intercultural: crearea de numeroase site-uri de către clase şi creşterea comunicării electronice între 

clase din diferite şcoli. Internetul este astfel perceput ca un instrument capabil să ofere bazele 

dezvoltării educaţiei interculturale, el nefiind totuşi singurul sprijin în acest domeniu. Mai 

importante sunt dorinţa de a face o astfel de predare şi un plan bine definit pentru comunicarea 

interculturală, acestea fiind şi condiţiile folosirii TIC într-un context anume. 

În orice caz, TIC oferă oportunităţi pentru introducerea de noi situaţii de învăţare prin 

stimularea competenţelor derezolvare a problemelor pentru elevii care sunt capabili să aleagă 

strategiile care li se potrivesc cel mai bine, facilitându-le asimilarea de noi domenii ale cunoaşterii, 

ca şi dezvoltarea de proiecte multidisciplinare, şi prin încurajarea creşterii competenţelor 

metacognitive (autoevaluarea procesului de învăţare). TIC este adaptată la raţionamente inductive, 
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asupra cărora nu se pune accent în anumite sisteme educaţionale înclinate să favorizeze aplicarea 

regulilor.  

Intervenţia TIC în educaţie poate începe de la simple medii de livrare de informaţie sau 

poate fi utilizată ca instrumente de scriere (procesoarele de text) şi poate ajunge la concept avansate 

de predare prin intermediul tehnologiilor, e-learning, spaţii colaborative etc. 

Datorită dezvoltării tehnologiilor de comunicare care au facilitat capacitaţi de bandă 

largă,informaţia este accesibilă pentru un număr din ce în ce mai mare de persoane şi în 

diverseforme. Este cunoscut impactul pe care îl au în instruirea personală, cursurile online sau 

diverse alte modalităţi de livrare a informaţiei, în funcţie de ceea ce îşi doreşte navigatorul de 

Internet. Sursele de informaţii sunt abundente, iar mijloacele de comunicare deschid noi posibilităţi 

pentru profesori şi elevi pentru procesele de predare/învăţare. 

În ultima perioadă, în dezvoltarea de tehnologii a avut loc o schimbare de abordare, reliefată 

în special de evoluţia mediului web. Dacă la început tehnologia se centra pe utilizator, încercând să 

îl ajute să acceseze informaţia şi să îi rezolve nevoile imediate, dezvoltarea exponenţială a reţelelor 

sociale şi schimburile de idei, inclusiv în domeniul tehnologiilor, a dus la diseminarea bunelor 

practici în diverse domenii,rezultând progrese rapide în zona produselor tehnologice destinate 

accesibilităţii. 

În ceea ce priveşte instruirea asistată de calculator se observă următoarele tendinţe: 

 Din punct de vedere al tehnologiilor folosite, accentul s-a mutat de la programarea efectivă a 

aplicaţiilor, la utilizarea aplicaţiilor MS Office – crearea de documente (word), calcul tabelar ( 

excel), realizarea de prezentări (Powerpoint). 

 Creşterea competenţelor în căutarea şi găsirea informaţiilor şi consecutiv, trecerea spre 

realizarea de documente suport pentru lecţii, mult mai facil de realizat, decât aplicaţii stand 

alone1. Acestea au devenit apanajul claselor în care se predă informatica. 

 Se constată, în plan managerial, utilizarea word şi excel pentru realizarea de documente 

oficiale, gestiune de baze de date, formularistică pentru desfăşurarea concursurilor şi 

olimpiadelor şcolare. 

Rolul TIC în dobândirea competenţelor cheie este esenţial în contextul accesului pe piaţa 

muncii într-o societate globalizată. Astfel, proiectul UNESCO ICT Competency Framework for 

Teachers2, are ca obiectiv principal îmbunătăţirea competenţelor practice ale educatorilor, astfel 

încât să contribuie la îmbunătăţirea sistemului educaţional care să aibă ca rezultat, o societate cu 

nivel de acces sporit la informaţie şi forţă de muncă de înaltă calificare, ce poate asigura progresul 

economic şi social al ţării. Acest lucru presupune, în esenţă, ca profesorul să fie ‖înarmat cu 
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instrumentele TIC‖, nu pentru a le folosi ca un scop în sine, ci pentru a le integra în procesul 

educaţional.ÎN cadrul proiectului INET3 , care prevede interconectarea reţelelor educaţionale din 

România, se evidenţiază necesitatea dezvoltării Societăţii Informaţionale. 

Aceasta cuprinde două mari direcţii : 

 dobândirea de către profesori a noilor competenţe digitale şi de integrare aacestora în 

procesul instructiv; 

 dezvoltarea de competenţe TIC şi noi competenţe digitale de către elevi şiabsolvenţi. 

Astfel, în următorii ani, sistemul educaţional românesc va trebui să răspundă provocării de 

atrece de nivelul formării de e-competenţe şi să fie capabil, prin schimbarea 

paradigmeieducaţionale, să ofere elevilor competenţe specifice, relevante pentru utilizarea 

tehnologiilor în societatea secolului XXI: 

o rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor; 

o dezvoltarea gândirii critice şi creative; 

o colaborarea, comunicarea şi negocierea; 

o curiozitatea intelectuală, curajul şi integritatea, şi, poate cel mai important, 

o alfabetizarea digitală - un ansamblu format din atitudini şi deprinderi necesare pentru 

utilizarea şi comunicarea informaţiilor şi a cunoştinţelor, în mod efectiv, într-o varietate de 

medii şi formate‖  
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STRATEGII DIDACTICE MODERNE UTILIZATE ÎN PREDAREA  GEOGRAFIEI 

                                                                                  

BARBU FLORENTINA IRINA, 

profesor învățământ primar,  

Colegiul Naţional Carol I Craiova 

 

Predarea-învăţarea geografiei nu trebuie să fie un chin pentru copil, ci trebuie să devină o 

plăcere, ar trebui să fie un ,,joc de copil,,. Actualul curriculum propune o mutaţie esenţială care 

constă în trecerea de la geografia de tip descriptiv spre un demers de  învăţare activă care urmăreşte 

interesul elevului de a cunoaşte direct, de a investiga şi înţelege faptul geografic. Pentru o învăţare 

eficientă, în lecţie trebuie să fie adaptate experienţele proprii elevilor cu asimilarea noilor 

cunoştinţe, cu observaţiile personale. O lecţie activă aduce satisfacţie şi celui de la catedră cât şi 

celui din bancă de aceea trebuie ca metoda didactică să fie bine stăpânită de cadrul didactic.  

Metoda, o calea pe care profesorul o urmează pentru a-i ajuta pe elevi să înţeleagă, să 

găsească, să afle noi adevăruri, consemnate în cunoştinţe noi, în forme comportamentale, este o cale 

eficientă de organizare şi dirijare a învăţării, elevul este plasat într-o situaţie de învăţare eficientă, 

care duce la aflarea adevărului. Crearea situaţiilor optime de învăţare ridică problema alegerii, 

combinării, inventării unor metode şi procedee ceea ce presupune cunoaşterea metodelor, a 

eficacităţii fiecăruia în parte sau în combinaţii metodice în raport cu obiectivele operaţionale 

urmărite. Efectele educative pot fi multiple pe diferite căi şi anume spre deschiderea lecţiei la 

cunoaşterea vieţii şi pregătirii pentru viaţă, cât şi spre accentuarea caracterului activ participativ al 

lecţiei. 

Şcoala modernă nu trebuie să fie decât o şcoală a studiului activ, a învăţării. Gradul de 

participare la lecţie depinde şi de modul de dirijare al cadrului didactic, de metodele şi procedeele 

didactice folosite. Alegerea şi combinarea metodelor nu trebuie să însemne o abordare îngustă, 

rutinată, din partea celui care elaborează lecţia, ci dimpotrivă, înclinaţie spre originalitate, noutate, 

inovaţie, eventual unicitate. Metodele folosite ating diferite grade de implicare a elevilor şi cadrului 

didactic. Astfel, din perspectiva competentelor axate pe formare/ schimbare comportamentală, s-a 

urmărit implicarea unui set de metode care răspund nevoilor imediate, oferă feed-back, oferă spaţiu 

pentru aportul personal, dezvoltă creativitatea, au caracter activ – participativ, dezvoltă gândirea 

critică, complexă, independentă, stimulează cross-curricularitatea, stimulează comportamentul pro-

social activ. Pentru ca o lecţie să aibă farmec trebuie să participe toată clasa, devenind educativă nu 

prin sine, ci prin activismul fiecăruia şi al tuturora pe tot parcursul orei. Gradul de participare este 
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pe bună dreptate considerat un indice esenţial al calităţii şi eficienţei lecţiei. Cu alte cuvinte, reuşita 

lecţiei depinde de trăirea deplină a experienţei de învăţare, angajarea autentică a elevului, 

implicarea lui cu toate forţele în procesul învăţării, cât şi de participarea activă intensivă la 

desfăşurarea procesului de învăţământ. Lecţia modernă, activ-participativă se distinge prin 

caracterul ei solicitant, ceea ce presupune implicare personală şi deplină a subiectului, până la 

identificarea lui totală cu sarcinile de învăţare în care se vede antrenat. Lecţia bazată pe metode 

active are meritul de a transforma elevul care învaţă în elevul apt să gândească ca un geograf şi să 

acţioneze specific acestei discipline. Acest tip de lecţie preferă stilul democratic, de cooperare şi 

conlucrare vie, activă între elevi – învăţător.  

          Într-o lecţie, folosirea variată a metodelor duce la însuşirea corectă, conştientă a unor 

cunoştinţe greu de dat uitării, cadrul didactic devine un ghid subtil controlând, sugerând, ajutând, 

îndemnând la autocontrolare . 

           Pe lângă metodele tradiționale, literatura de specialitate ne propune o varietate de metode 

moderne: 

             1)Învăţarea prin cooperare    Orice sarcină de lucru, indiferent de disciplină sau de vârsta 

celor care învaţă se poate realiza prin cooperare. între membri grupurilor formale de învăţare  Rolul 

profesorului este de a monitoriza interacţiunea dintre membri, de a clarifica sarcinile de lucru şi de a 

evalua calitatea achiziţiilor. Elevii înţeleg că sunt reciproc responsabili de calitatea învăţării 

celorlalţi, conştientizând propria contribuţie la succesul celorlalţi. 

            2)Brainstorming reprezintă o metodă prin care se introduce un subiect nou, se încurajează 

creativitatea şi se generează idei multiple întru-un timp scurt. Ca primă etapă, se formulează 

problema sub forma unei întrebări cu diverse variante de răspuns. Se solicită elevilor să-şi scrie 

ideile pe o fişă de lucru sau pe flip chart. Se discută şi se comentează ideile, se cer detalii şi 

clarificări în cazul formulărilor ambigue astfel încât să se încurajeze comunicarea şi argumentarea 

logică. 

3) Modelul „Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”     Acest model de predare, elaborat de Donna 

M. Ogle în 1986, porneşte de la premisa că informaţia anterioară a elevului trebuie luată în 

considerare atunci când se predau noi informaţii. Un instrument important de învăţare îl reprezintă 

lectura, acest model reprezentând şi o grilă de lectură pentru textul non-ficţional. 

              4)Turul galeriei    Această metodă se bazează pe activitate pe grupe. În grupuri de trei sau 

patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un produs (o diagramă, un 

afiş, o reprezentare grafică etc), pe cât posibil pretându-se la abordări variate. Produsele sunt expuse 

pe pereţii clasei. La indicaţia profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a 
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discuta fiecare produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile/afişele expuse. După turul 

galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte şi pe baza 

comentariilor făcute de colegi la adresa produsului lor.  

 

              5)Proiectul reprezintă metoda fundamentată pe principiul învăţării prin acţiunea practică, 

cu finalitate reală. Acesta urmăreşte îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu activitatea practică,  

subordonându-se unei sarcini de instrucţie şi educaţie. Datorită caracterului interdisciplinar, metoda 

proiectului oferă posibilitatea de testare şi verificare a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor 

creatoare ale elevilor.  

6) Starbursting (Explozia stelară) 

O metodă nouă de dezvoltare a creativităţii bazată pe mai multe întrebări care au legătură cu 

tema dată.Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Când?. 

 

7) Tehnica 6 / 3 / 5  Tehnica 6/3/5 este asemănătoare branstorming-ului. Ideile noi însă se 

scriu pefoile de hărtie care circulă între participanţi, şi de aceea se mai numeşte şi 

metodabrainwriting.  
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PERFECTIONAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE IN CONTEXTUL 

PROGRAMULUI ERASMUS+ 

 

Prof. Grecu Daniela 

Liceul “Matei Basarab” Craiova 

 

În cadrul noului program ERASMUS+, Agentia Nationala pentru  Programe Comunitare in 

Domeniul Educatiei si Formarii  Profesionale  oferă posibilitatea perfectionarii continue a 

cadrelor didactice din Romania prin participarea la diverse cursuri de formare. 

 

In cadrul cursului ―Improving Teaching and Communication Skills in the Classroom‖ 

desfășurat în Barcelona în perioada 20 – 24  octombrie 2014 au luat parte alături de mine 20 de 

participanți din 4 țări, astfel: 9 din Turcia,  7 din Polonia, 2 din Romania și 2 din Bulgaria. 

În decursul celor 5 zile au fost trecute în revistă și exersate o serie de metode și tehnici 

creative, interactive de predare și învățare:  

- JIGSAW – Discutarea pe grupe de câte 4 persoane a sistemelor educaționale din țările 

fiecărui participant, răspunzându-se la 4 întrebari;  schimbarea grupurilor, și crearea altora 

noi unde se realizau discuții prin specializarea pe cate o întrebare; se revenea la grupurile 

inițiale și erau prezentate răspunsurile din grupurile specializate. 

- Joc de concentrare – CLAP A PHRASE- fiecărui participant i-a revenit 1 literă sau 2 și 

trainer-ul scrisa pe flipchart o frază relative scurtă, formată din maxim 15 cuvinte, iar fiecare 

participant trebuia să bată din palme atunci cand ii venea rândul la litera sa, iar la pauză 

trebuia să batem din palme de 2 ori; scopula ctivității era de sincronizare și de lucru în 

echipă. 

- Completarea unui chestionar personal MY FAVORITES (culoare, mancare, film, vacanta 

de vis,  actor, persoana, etc) cu scopul ca in zilele urmatoare in urma discutiilor sa fie 

identificata de catre alt participant persoana care 

corespunde descrierii din fisa. 

- Joc BINGO cu 25 de intrebari cu raspunsuri 

scurte gen YES/NO (grupate 5X5) cu care trebuia 

sa trecem pe la fiecare participant sa i le adresam 

si in cazul in care facem o linie sau o coloana 
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numai de YES sa strigam BINGO. Scopul jocului a fost de spargere a ghetii si de 

intercunoastere. 

- CLOUD - fiecare participant a fost invitat sa isi scrie parerea privind calitatile unui 

professor urmat de discutii pe marginea celorscrise. 

- ROUND ROBIN – a fost organziata o mare masa rotunda in care fiecare participant a 

prezentat standardele unui bun profesor, la care ceilalti participanti aduceau adaugiri, 

exemple – contraexemple. 

- 3 MIN INTERVIEW– interviu de 3 minute/persoana in perechi si apoi prezentarea in fata 

tuturor a celeilate persoane (disciplina predate, vechime, familie, hobby-uri, etc). 

- Jocuri care stimuleaza comunicarea si pune in evident barierele lingvistice (MASTER 

DESIGNER – constructia unui obiect din figure geometrice in care coordonatorul nu are 

voie sa arate modelul ci doar sa spuna unde sa fie asezate figurile si, THE ISLAND GAME 

– identificarea unor insule gemene in functie de indicatiile pe care le ofera cealalta persoana 

– lunga, seaman cu o portocata, varful de sus in A2, varful de jos in D10, etc). 

- TPR (Total Physical Response)  - exemplu de  invatare a uneilimbistraine (in cazulnostru a 

limbiiolandeze – 10 comenzi de genulDeschideusa, Inchideusa, Staijos, Ridica-te, etc) in 

doar 5 minute prinmetodaraspunsuluifizic total 

- DOMINO – joc care pune in evident comunicarea scrisa (fiecare participant a primit unul 

sau doua biletele pe care erau scrise anumite comenzi de genul: Daca cineva ia un pix in 

mana atunci tu te invarti in jurul scaunului de 3 ori, Daca cienva bate palma cu profesorul 

atunci tu te ridici si spui COOL, etc) 

- Etc. 

 

Mijloace folosite în cadrul cursului au fost videoproiectorul, flipchart, fișe de lucru, note de 

curs, markere, lipici, foarfeci, hârtie colorată, laptop, etc. 
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Ca și metode de predare utilizate de catre formator: expunere, dialog, conversatie, exemple, 

jocuri nonformale, grupuri de lucru, ,etc 

 

Pentru a popularize și promova activitățile de formare finanțate prin Agentia Națională, precum 

și pentru a prezenta metodele și tehnicile utilizate și însușite în cadrul cursului de formare 

―Improving Teaching and Communication Skills in the Classroom‖  am propus în Calendarul 

Activităților Educative Judetene la nivelul judetului Dolj, pe anul 2014-2015 o masă rotundă 

judeteana cu titlul "Noi metode de predare si comunicare" (activitatea este déjà aprobata si se 

regaseste aici http://www.ccddj.ro/perfectionare.php) la care vor participa cadrele didactice din 

județ (aproximativ 100), de diferite specialități,  din mediul rural și urban.  

 

 

Activitatea de formare a fost realizată cu sprijinul financiar primit de la Comisia 

Europeana, prin Agentia Nationala pentru  Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si 

Formarii  Profesionale (ANPCDEFP), în cadrul Programului ERASMUS+, proiecte de mobilitate 

școlară. 

Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorului si AN si 

Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul in care continutul informatiei va fi folosit. 

  

http://www.ccddj.ro/perfectionare.php
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LA "CLASSE-VERNISSAGE" 

Emanuela CIOLACU 

Lycée d’Art « Marin Sorescu », Craiova 

 

 L’image ancre le texte, c’est sa fonction d’illustration; il y a bien des façons d’illustrer un 

texte. Toute image doit être légendée de façon à indiquer sa nature, son époque et son auteur. 

 On peut tenir des discours sur les images ; certains éléments d’une image peuvent être 

incorporés dans un discours ; la combinaison texte/image peut obtenir des effets discursifs. Mais, 

au-delà, ne va-t-on vouloir retrouver, à tout prix, dans l’œuvre plastique, des catégories qui 

prouvent leur pertinence dans les textes ?  

 C'est par l'oeil et par l'oreille, essentiellement, que nous entrons en communication avec nos 

semblables. La bouche et l'oreille étaient les meilleurs instruments de communication, jusqu'au jour 

où, par le subterfuge de l'invention de l'écriture, l'oeil détrona l'oreille. Mais l'écriture, dans sa 

préoccupation de transformer le message de l'oreille en message pour l'oeil, a presque totalement 

négligé de transcrire les infimes et infinies nuances d'intonation, susceptibles de modifier du tout au 

tout la signification: une même suite de mots peut avoir des sens radicalement opposés. Dans 

l'ironie, par exemple.  

 On dit souvent qu’une image vaut mille mots . Devant le monde de l’image, il est facile de 

rester passif. Mais quand cette image a l'ambition d'illustrer un texte littéraire et, de plus, elle est 

commentée par l'artiste, tout devient plus intéressant est beaucoup plus attractif, notamment quand 

la présentation a lieu devant un public. C'est ce qui se passe dans la "classe - vernissage". 

 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. 

Travailler sur les relations entre le langage verbal et le langage visuel dans la perspective du 

discours signifie que l’analyse de l’image doit être menée d’une façon telle qu’elle confirme la 

façon dont est enseignée l’analyse textuelle.  Les élèves, retrouvant à travers cet examen de l’image 

les mêmes notions que dans l’analyse des textes (points de vue, motifs, narrateur, observateur), sont 

sensibilisés à sa dimension discursive. 

Fiche de travail: Madame Bovary (1857), Gustave Flaubert 
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―Alors on vit s’avancer sur l’estrade une petite vieille femme de maintien craintif, et qui 

paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois, 

et, le long des hanches, un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d’un béguin sans bordure, 

était plus plissé de rides qu’une pomme de reinette flétrie, et des manches de sa camisole rouge 

dépassaient deux longues mains, à articulations noueuses. La poussière des granges, la potasse des 

lessives et le suint des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu’elles semblaient 

sales quoiqu’elles fussent rincées d’eau claire ; et, à force d’avoir servi, elles restaient entrouvertes, 

comme pour présenter d’elles-mêmes l’humble témoignage de tant de souffrances subies. 

Quelque chose d’une rigidité monacale relevait l’expression de sa figure. Rien de triste ou 

d’attendri n’amollissait ce regard pâle. Dans la fréquentation des animaux, elle avait pris leur 

mutisme et leur placidité. C’était la première fois qu’elle se voyait au milieu d’une compagnie si 

nombreuse; et, intérieurement effarouchée par les drapeaux, par les tambours, par les messieurs en 

habit noir et par la croix d’honneur du Conseiller, elle demeurait tout immobile, ne sachant s’il 

fallait s’avancer ou s’enfuir, ni pourquoi la foule la poussait et pourquoi les examinateurs lui 

souriaient. Ainsi se tenait, devant ces bourgeois épanouis, ce demi-siècle de servitude." 

    Questions: 

Montrez en quoi ce portrait est typiquement réaliste. 

Etudiez tous les indices qui font de la vieille Catherine un personnage exploité. 

Quels sont les éléments chargés d’émotion dans ce portrait ? 

Justifiez l’importance de la dernière phrase du texte. 

Montrez en quoi ce portrait est un véritable réquisitoire social ? 
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Mihai Cîlţan – Monstre, 2005  

Ştefan Tuţă – L’âge de la sagesse, 2005 

Ştefan Tuţă – Vieille femme, 2004  
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FONDEMENTS THEORIQUES 

DANS L'ENSEIGNEMENT DE LA LITTERATURE EN FLE 

 

Prof. Emanuela CIOLACU 

Lycée d’Art « Marin Sorescu », Craiova 

 Quels sont les paradigmes utilisés  dans l'enseignement de la littérature en FLE? Un objectif 

est de repérer des points d’appui pouvant stimuler la réflexion, la pratique ou la discussion... 

L’éclairage théorique, s’il prend naissance dans une pratique rapportée à des possibles, renouvelle 

sa vision des choses, fait des choix. À cette fin, on comparera la lecture scolaire explicative à la 

lecture littéraire implicante.
1
 Classiquement, on estime que le lecteur doit restituer le sens du texte 

lu. L’évaluation de la lecture d’œuvre complète passe par le calcul de l’écart à la bonne réponse. 

Cette approche cache l’illusion d’un schéma communicationnel unidirectionnel. Le modèle repose 

sur une chaîne linéaire d’éléments : une source d’information, un émetteur qui transforme le signal 

en code, le canal de transmission, le récepteur qui décode les signaux et le destinataire du message 

(Shannon). On est bien dans une situation linéaire sans feed-back, où le destinataire est en quelque 

sorte passif puisque cantonné dans un rôle de décodeur. La seule perturbation pourrait venir du « 

bruit » qui est capable de perturber le message. Winkin (1981) oppose à ce modèle télégraphique 

celui du « collège invisible » (Bateson, Birdwhistell, Hall, Goffman, Wattzlawick, Jackson) qui 

s’appuie sur un modèle orchestral. Dans ce modèle, les individus participent à une discussion 

comme les musiciens avec l’orchestre mais sans chef ni partition. Le guidage est alors mutuel. Du 

côté des textes on peut en déduire que le sens ne préexiste pas à sa découverte par le lecteur. 

 Reprenant ces principes, mais d’un point de vue didactique, Jorro nous alerte sur le principe 

de la textualité qui a « tendance à lancer le lecteur dans un exercice de style argumentatif quasiment 

inaccessible qu’il affronte en se cramponnant littéralement au texte, tel un récitant » 
2
,ceci fait écho 

dans la pratique à une situation dans laquelle l’élève, pour parler du texte, redit tout le texte avec ses 

moindres détails. On peut lier dans le même paradigme la représentation de la lecture comme 

somme de la compréhension des mots. Cette vision conduit à une représentation appauvrie de l’écrit 

littéraire d’une part (sans effet de style) et d’autre part à une vision du texte comme limpide, qu’une 

mise en œuvre technique de reconnaissance automatisée de mots révélera. À cela Jorro oppose une 

conception hologrammatique (inspirée de la pensée complexe développée par Morin) où le texte est 

                                                 
1
 Hamon, Marcelin, Enseigner la littérature : quels fondements théoriques? Cahiers pédagogiques N°420 - 

Dossier "Enseigner la littérature" 
2
 Jorro, Anne,1996, Actes du colloque les métalangages de la classe de français, Lyon 
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un tout qui dépasse la somme de ses unités. C’est une chance pour l’enseignant qui peut éclipser le 

lecteur expert au profit du lecteur singulier qui est celui que nous rencontrons dans nos classes. 

Concrètement, pour Anne Jorro, le processus de lecture entraîne le lecteur avec toute son épaisseur. 

Les lectures dont l’élève parle seront peuplées d’univers subjectifs dont l’enseignant peut tirer 

partie car « la compréhension de l’écrit fait [...] le pari de l’échange de points de vue, de la 

confrontation des compréhensions »
3
 . 

 L’enseignant, dans le cadre d’un schéma classique, souhaite maîtriser la situation 

d’enseignement du début à la fin. Pour cela il prévoit, organise, planifie. Les élèves qui s’écartent 

sont ainsi ramenés dans le droit chemin. La lecture littéraire interprétative telle qu’elle a été définie 

s’accommode mal de cette idée. Au contraire, ce doit être le lieu de l’interprétation et du 

cheminement du texte. 

 Ces orientations nous conduisent à privilégier l’interprétation et le dialogue en classe 

comme nous y invite, d’ailleurs, les textes officiels « c’est aussi l’occasion pour l’enseignant 

d’attirer l’attention sur les aspects les plus ouverts de l’œuvre et de susciter des conflits 

d’interprétation nécessitant un effort d’argumentation » (Qu’apprend-on à l’école élémentaire ? 

2002). Les élèves, dans les interactions, devraient donc être capables de prendre l’autre en compte 

et de réagir. Bakhtine affirme que la situation de communication n’est pas réductible à une 

transmission unilatérale d’information mais correspond plus à la notion de dialogisme. Il convient 

de distinguer cette dernière notion de la classe dialoguée qui, sous une forme renouvelée 

(questionnement directif), cache un guidage fort du maître. 

 Le rôle des interactions dans l’apprentissage semble aller de soi. Les travaux les plus 

fameux sur ce sujet sont ceux de Doise et Mugny (1981), montrant que les échanges, au cadre du 

conflit socio-cognitif sont des éléments essentiels de l’appropriation des connaissances. 

Schématiquement, il s’agit de la confrontation de réponses socialement différentes et logiquement 

incompatibles des sujets qui débouchent sur de nouvelles coordinations cognitives. L’aspect social 

en est important car l’enfant a du mal à percevoir ses contradictions et l’intervention d’un tiers va 

permettre cette prise de conscience et obliger le sujet à se décentrer. C’est bien parce que chacun est 

persuadé d’être dans le vrai et tente d’en convaincre l’autre que la confrontation va s’engager. La 

perturbation ainsi créée permet le développement vers un équilibre de niveau supérieur. 

 Mise en avant des principes de construction active du sens d’un texte par un lecteur, 

acceptation de ses errements comme point d’appui à des discussions sur les divergences, ouverture 

de l’enseignement à l’inconnu sont les éléments essentiels qui me semblent présider à la mise en 

                                                 
3
 Jorro, Anne ,1999, Le lecteur interprète, Paris, PUF, p.120 
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place d’une lecture littéraire à l’élémentaire. Bien évidemment, cela suppose la mise en place des 

dispositifs de dialogue. 

 Claire Lacoste propose de travailler sur les liens possibles entre approche des faits de langue 

et approche de la littérature. 
4
  Pour cette nouvelle approche des faits de langue, on a privilégié le 

filtre de la théorie énonciative qui permet un véritable travail sémantique sans négliger les 

contraintes syntaxiques et leurs conséquences discursives.  

 La démarche de travail expérimentée est la suivante : 

-  lecture attentive de l’ouvrage de « littérature jeunesse » choisi, repérage des faits de langue 

contribuant aux impressions produites par la lecture ; 

-  lecture du livre par les élèves, séquence de commentaire du texte faisant émerger certains effets 

produits par cette lecture ; 

-  séquence de prolongement destinée à faire apparaître le ou les faits de langue qui contribuent aux 

effets ressentis spontanément ; 

-  séquence de grammaire consacrée au fait de langue repéré, avec décontextualisation et 

élargissement. 

 C’est donc une approche de la grammaire en discours qui est proposée ici : les faits 

grammaticaux sont examinés en tant qu’outils linguistiques dont la portée sémantico-énonciative, 

souvent insoupçonnée, permet une nouvelle approche qui fait de la grammaire un discours sur 

l’usage et le sens plutôt qu’un assemblage de normes et de codes étrangers à la pratique langagière. 

 Cette démarche n’exclut pas un travail systématique sur la langue, au contraire : les deux 

sont complémentaires. La lecture des textes littéraires n’est un prétexte pour étudier un fait 

grammatical : ce sont les impressions de lecture qui conduisent à s’interroger sur les outils 

linguistiques que l’auteur a mis en œuvre pour produire tel ou tel effet. Cette configuration est la 

condition d’une grammaire textuelle qui ne renie pas la grammaire dite phrastique : à partir d’un 

texte qui fonctionne en tant que texte, on se demande quels aspects de la langue l’aident le mieux à 

fonctionner. L’expérimentation contribue à amoindrir, pour les élèves comme pour les enseignants, 

l’opiniâtre frontière entre la grammaire et le littéraire. 

 

 
                                                 
4
 Lacoste, Claire, Lecture littéraire et « observation réfléchie de la langue », Cahiers pédagogiques N°420 - 

Dossier "Enseigner la littérature", www.cahiers-pedagogiques.com 


