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CONCURSURILE PE MESERII, BENEFICII PENTRU CEI IMPLICAŢI 

Profesor Maria BĂLDEAN 

Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureş, județul Mureş 

 

 

 

 

Concursurile pe meserii sunt procese în derularea cărora îşi aduc contribuţia mai multe 

persoane şi organizaţii iar motorul acestor evenimente este VALOAREA PERCEPUTĂ de fiecare 

dintre cei implicaţi. Cu cât valoarea percepută este mai mare cu atât beneficiile sunt mai mari. 

A fi concurent presupune, în primul rând, a face parte dintr-un grup şi în al doilea rând a 

tinde spre ţinta propusă pentru respectivul grup. 

Concursul este procesul prin care concurenţii tind spre ţinta propusă. Procesul de care 

aminteam începe, pentru concurent, o dată cu descoperirea aptitudinilor acestuia (de către el sau alte 

persoane) şi „se termină – pentru grup - întotdeauna cu un clasament şi cu acordarea unor premii 

celor mai buni dintre concurenţi”1. Între aceste două puncte există mai multe activităţi, iar numărul 

şi complexitatea lor depind de factori care ţin de concurent, dar şi de factori care ţin de fiecare din 

cei implicaţi în concurs. 

Pentru că paleta de vârstă a posibililor concurenţi este foarte largă, de la 4 ani fără limită 

superioară, concursurile s-au structurat pe grupe de vârste şi pe specialităţi. 

Lucrarea de faţă ţinteşte concursurile pe meserii, iar autoarea lucrării reprezintă 

învăţământul preuniversitar şi mai concret forma de învăţământ profesional, ceea ce presupune un 

interval de vârstă, pentru posibilii concurenţi, cuprins între 15 şi 20 de ani, funcţie de vârsta la care 

s-au înscris în această formă de învăţământ. 

Cei implicaţi în concurs reprezintă un număr de persoane sau organizaţii, funcţie de aria 

geografică pentru care se organizează concursul (la nivelul unităţii de învăţământ, la nivel local, la 

nivel judeţean, zonal, naţional sau internaţional). 

Beneficiul reprezintă „câştig sau profit sau folos pe care il are cineva din ceva”2.  

Pentru a exemplifica ceea ce s-a scris mai sus aducem în atenţia dumneavoastră Concursul 

Judeţean „Comerţul prin magazinele de cartier”, concurs organizat de cursanții anului II postliceal, 

specializarea „Asistent manager” din cadrul Liceului Tehnologic „Avram Iancu” din Tîrgu-Mureș , 

pentru elevii înscriși în sistemul de învățământ profesional, specializarea comerț, de pe raza 

județului Mureș. Acest concurs reprezintă o formă de valorizare a elevilor amintiţi mai sus. 

Obiectivul specific al Concursul județean „Comerțul prin magazinele de cartier” constă în 

încurajarea comunicării și îmbunătățirea legăturii dintre unitățile de învățământ, organizațiile 

economice și piața forței de muncă, cu nevoile lor de formare profesională, prin: 

- Utilizarea competențelor dobândite de către elevii înscriși în sistemul de învățământ 

profesional la orele de teorie, laborator tehnologic, instruire practică și practică comasată în 

vederea îndepliniri sarcinilor primite de aceștia la proba practică; 

- Verificarea cunoștințelor elevilor concurenți prin proba teoretică, scrisă; 

                                                           
1 https://dexonline.ro/definitie/concurs 
2  https://dexonline.ro/definitie/concurent 

https://dexonline.ro/definitie/concurs
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- Deprinderea competențelor necesare organizării evenimentelor de către cursanții anului II 

postliceal, specializarea „Asistent manager” din cadrul Liceului Tehnologic „Avram Iancu” 

din Tîrgu-Mureș; 

- Deprinderea competențelor necesare planificării, implementării și evaluării proiectelor de 

către cursanții anului II postliceal, specializarea „Asistent manager” din cadrul Liceului 

Tehnologic „Avram Iancu” din Tîrgu-Mureș;  

- Identificarea Liceului Tehnologic „Avram Iancu” din Tîrgu-Mureș și a celorlalte unități de 

învățământ, de către agenții economici, ca fiind o sursă importantă de recrutare a resurselor 

umane.;  

 

Grupul despre care se vorbeşte la începutul lucrării este format din: 

- grupul ţintă direct:  

o Elevii înscriși în sistemul de învățământ profesional din județul Mureș; 

o Magazinele din rețeaua Darina  

o Cursanții înscriși în anul II postliceal specalizarea Asistent manager; 

- grupul ţintă indirect:  

o Liceele care școlarizează elevi în sistemul de învățământ profesional; 

o Cadrele didactice implicate în pregătirea elevilor; 

o Mediul social al elevilor, datorită popularizării rezultatelor acestora la concurs; 

o ISJ Mureş; 

o CCD Mureş; 

o Agentul economic partener; 

o Liceul Tehnologic „Avram Iancu” din Târgu-Mureş; 

o Agenţi economici, sponsori ai concursului. 

Dacă ar fi să calculăm beneficiul pe care îl obţin elevii concurenţi, înscrişi în Concursul 

Judeţean „Comerţul prin magazinele de cartier”, ar trebui să scădem din valoarea premiilor obţinute 

şi a valorii pe care au primit-o de la angajaţii magazinului în care au desfăşurat proba practică şi din 

informaţiile de specialitate acumulate de dânşii pe parcursul pregătirii, valoarea muncii depuse de ei 

pentru pregătirea în vederea participării la acest concurs. În afara valorii în lei a premiilor, ceilalţi 

indicatori nu pot fi cuantificaţi uşor în lei. Ca atare beneficiul obţinut de elevii concurenţi este 

SUBIECTIV şi nu este limitat la momentul concursului ci va sta la baza activităţilor viitoare pe care 

le va presta viitorul angajat pe piaţa muncii. 

Dacă ar fi să calculăm beneficiul pe care îl obţin agenţii economici sponsori pentru acest 

concurs, am scădea din valoarea căştigului obţinut de aceştia cheltuielile făcute (valoarea în lei a 

sponsorizării). Dar care este câştigul obţinut de agenţii economici sponsori? Foarte greu de apreciat 

în lei. Însă putem remarca printre beneficii posibilitatea agenţilor economici de a identifica forţă de 

muncă corespunzătoare firmei lor. Astăzi, cheltuielile de recrutare şi selecţie a resursei umane sunt 

foarte mari în comparaţie cu valoarea sponsorizărilor pentru concursurile pe meserii..  

Dacă ar fi să calculăm beneficiul obţinut de Liceul Tehnologic „Avram Iancu” din Târgu-

Mureş ar trebui să scădem din căştigul în lei (care nu este) cheltuielile efectuate cu ocazia 

desfăşurarea concursului. La prima vedere beneficiul ar fi de fapt pierdere. Totuşi, identificarea 

liceului ca şi sursă importantă de recrutare pe care o pot folosi agenţii economici este un câştig pe 

termen lung pentru liceu. 

Beneficiile pe care le au toţi cei implicaţi în acest concurs sunt de tip VALOARE 

PERCEPUTĂ, ceea ce reprezintă un motor în mişcarea celor implicaţi. 

Şi ca un corolar la ceea ce s-a amintit până acum, ataşăm imaginea articolului apărut în 

cotidianul „Cuvântul Liber” la momentul finalizării uneia din ediţiile acestui concurs. 
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AZ ÉRZELMI INTELIGENCIA ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK 

FEJLESZTÉSE 

Profesor inginer CSIKI LEVENTE 

Liceul Teoretic „Bocskai István” Miercurea Nirajului, județul Mureș 

 

 

„A tanulás nem függetleníthető a gyerekek érzelmeitől.  

Az érzelmi pallérozottság legalább olyan fontos része a műveltségnek,  

mint a matematikában vagy az olvasásban való jártasság.” 

Karen Stone Mc Crown 

 

 

Mi is  az érzelmi intelligencia? 

 

Érzelmek észlelésének, kifejezésének, megértésének és irányításának képessége. Az érzelmi 

információ feldolgozás olyan formája, amely magába foglalja a saját érzelmek és mások 

érzelmeinek pontos értékelését, az érzelem megfelelő kifejezését és olyan szabályozását, ami javítja 

az élet minőségét.A  érzelmi intelligenciával élő ember viselkedése esetében a kedvességnél vagy 

jól szocializált természetnél sokkal többről van szó.  A magas  EQ-ról  messze  nem  mindig a 

kellemes, simulékony magatartás árulkodik.   Gyakran egy tudatosan alkalmazott  konfliktus és 

annak feldolgozása,  vagy egy pontosan fogalmazott, jogos - és akár hangos - felháborodás 

adekváltabb és ez által sikeresebb válasz egy helyzetben.  A hangsúly tehát a tudatosságon, az 

érzelmek kontrollján és racionális használatán van. 

 A magas Emotional Intelligence Quotient-sel rendelkező emberek saját érzéseiket is 

jobban tudják kezelni, így a saját céljaik elérésében, az önmotiválás terén is jobbnak bizonyulnak. 

Az érzelmi intelligencia nemcsak egy elméleti jellegű fogalom, valós példákkal is bizonyították már 

fontosságát. Egy empirikus vizsgálat szerint az alacsony EIQ-val rendelkező sales teamek 18 

százalékkal rosszabb hatékonysággal végezte munkáját, mint azok az értékesítői csapatok, ahol jobb 

eredményeket mértek ezen a téren. 

Mások motiválása rendkívül fontos képesség a munka világában. A vezetői szerepkörben 

elengedhetetlen, hogy valaki ismerje és befolyásolni tudja a többiek gondolkodását. 

Az EIQ és IQ tesztek különböznek a lényegesen összetettebb személyiségtesztektől. Az 

egyes pozíciókba az ideális személyt legjobban egy teljes körű, úgynevezett 360 fokos 

személyiségteszttel lehet kiválasztani, mely csaknem tökéletesen bejósolja, mennyire válik be az 

illető. 

A kompetencia fogalma 

 

A kompetencia fogalma  alatt a pedagógiai lexikon a szó latin eredetére utalva 

alkalmasságot, ügyességet ért, arra helyezve a hangsúlyt, hogy ez értelmi jellegű tulajdonság, de 

fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők, 

például a hozzáállás az adott feladathoz. 

A kompetenciákat, amelyek lényegében a  jól működő készségek  - csoportokba soroljuk a 

szerint is, hogy a személyiség mely területéhez kapcsolónak. 

Kongnitiv 

Személyes 

Szociális  

Speciális(szakmai) 

 

Az érzelmi kompetencia szerkezete GOLEMAN alapján 
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Személyes (egyéni)  kompetenciák 

      

 Ezek határozzák meg, hogyan irányítjuk önmagunkat, érzelmeink felismerése, én-

tudatosság, önismeret,érzelmeink kezelése, önszabályozás és motiváció 

Szociális (társas) kompetenciák 

     Ezek a társas kapcsolataink irányításában játszanak szerepet. Mások érzelmeinek 

felismerése, empátia, kapcsolatirányító képesség. 

GOLEMAN  5 dimenziós tézise az érzelmi kompetencia értelmezésére 

1. Én tudatosság (önismeret, önértékelés, önbizalom); 

    Képesség felismerni és megnevezni saját érzelmi állapotunkat; megérteni a kapcsolatot az 

érzelmeink, gondolataink és tetteink között. 

Érzelmi tudatosság-érzelmeink és motivációnk megértése 

Pontos önértékelés, önismeret 

Önbizalom- képes nyugalmát stressz helyzetben is megőrizni 

Intuíció képessége 

2. Önszabályozás (önkontroll, megbízhatóság, alkalmazkodás); 

    Az érzelmeink kezelésének a képessége – képesnek lenni ellenőrzést gyakorolni felettük, 

illetve a nem kívánatos érzelmi állapotokat kívánatosabb érzelmi állapotok irányába tolni el. 

Érzelmi önkontroll 

Kongruencia (megegyezés) 

Rugalmasság 

Optimizmus 

3. Empátia (mások megértése, szükségleteik felismerése, sokszínűség értékelése, érzelmi 

feszültségek érzékelése); 

    Képesség mások érzéseinek olvasására, érzékenynek lenni azokra, illetve befolyásolni 

őket. 

4. Motiváció (kezdeményezőkészség, optimizmus, elköteleződés, teljesítményösztönzés); 

    Képesség arra, hogy tudatosan olyan érzelmi állapotba kerüljünk, amely produktivitáshoz 

és sikerességhez vezet.  

Teljesítménymotiváció: a kiválóság fejlesztésére, vagy egy adott szintjének elérésére 

irányuló késztetés. 

Elköteleződés: igazodás a team vagy a szervezet céljaihoz. 

Kezdeményezőkészség: készenlét a felmerülő lehetőségek megragadására. 

Optimizmus: a kitűzött célok elérésére irányuló kitartás, az akadályok és kudarcok ellenére 

5. Társas készségek (befolyásolás, kommunikáció, konfliktuskezelés, irányítás, 

kapcsolatépítés, együttműködés, csapatszellem). 

Képesség a társadalmi lét sikeres kiterjesztésére. 

Személyiség   mint  genetikai  örökségünk   ( nem befolyásolható) 

Szocializáció a család által képviselt  értékrend a környezetből  szerzett tapasztalatok 

Társas készségek-Szocializáció 

A szocializációs folyamat elején az újszülött tudattalanul veszi át a környezete által 

nagyrészt tudatosan nyújtott érzelmi-indulati hatásokat, amelyek mélyen a tudatába vésődnek és 

meghatározóak lesznek a felnőttkorának nemi, társadalmi (vonzódások, ellenszenvek, elsődleges 

értékek) jellemzőit illetően. 

A csecsemőt a verbális kommunikációnál sokkal inkább megragadja a metakommunikáció 

(hang, tekintet, mimika, gesztusok, légzés, szívverés stb.) elemei. Ez az első időszak egészen a 

gyermek 7 éves koráig eltart. Ha ebben a kritikus időszakban nem irányul pozitív 

metakommunikáció, illetve az negatív, vagy ambivalens, akkor az a későbbiekben nagy 

valószínűséggel eltérő fokú társadalomellenességed, sodródásra való hajlamot, esetleg pszichózist 

okoz. 
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Ellenben a kisgyermek a pozitív metakommunikációval felé forduló modellel szemben 

utánzási késztetést és empátiát érez és e két egyre intenzívebbé váló motívum alakítja ki benne a 

modellel való azonosulást, identifikációt. 

A szocializáció akkor is végbemegy ha a gyermek olyan szülőkkel identifikálódik, akik nem 

a társadalom által elfogadott normákat képviselik. Ilyenek pl. az alkoholista szülők gyermekei. 

A serdülő kor a másik kiemelkedően fontos időszaka az emberi életnek szocializációs 

szempontból. Az érzelmi-indulati hatások és a modellkövetés hasonlóan mélyen vésődnek be, mint 

az első hat évben. Csak itt már elsősorban nem a szülők, hanem a kortárs csoportok szerepe erős. Ez 

a folyamat a másodlagos szocializáció. 

 

A család szocializációs szerepe 

 

A család a társadalom legfontosabb szocializációs színtere, mert ennek hatása alá kerül a 

gyermek a legelőször, a legintenzívebben és a leghosszabb ideig. 

Minden család egy jól, kevésbé jól, vagy rosszul működő önszabályozó rendszer. A 

gyermek számára szűrőt képez a társadalommal és a kultúrával szemben. A társadalmi normák 

közül szelektálja azokat, amelyek a családban érvényes egyedi szabályrendszerré válnak. A család 

struktúrája nagymértékben meghatározza a személyiség fejlődését.  

-Fontos kiemelni, hogy ebbe beletartoznak a szülőknek azok a beállítódásai is amelyek nem 

közvetlenül a gyermekre, hanem pl. a házastársra irányulnak. A rossz házastársi kapcsolat károsítja 

a szülő gyermek és a testvér-testvér kapcsolatot is. A TITKOLT ELLENTÉTEK IS 

SZORONGÁST KELTENEK A GYERMEKBEN! Kutatások bizonyítják, hogy az elvált szülők 

gyermekei jobb szocializációs esélyekkel rendelkeznek mint az együtt élő, de elhidegült szülőkéi.  

-A következő fontos befolyásoló tényező, hogy a gyermek nyitott (széles baráti, rokoni 

kapcsolatok), vagy zárt (szegényes, felületes kapcsolatok) családban él –e. Ez kihat egyrészt a 

másodlagos szocializáció sikerére, hiszen a gyermek továbbviszi a kialakult magas fokú, vagy épp 

kezdetleges kapcsolatépítési képességeit, másrészt befolyásolja, hogy a szülők milyen sikeresen 

kezelik a gyermek „leválási kríziseit”, amely a depedencia leépülésének természetes 

következménye.  

-Meg kell említeni a „kettős kötöttség” jelenségét is: mást mond a szülő a gyermekének, 

mint amit gondol, vagy csinál. Ebből nagyon sok családi, nevelési probléma ered. A gyermek 

pontosan érzi, ha nem kívánatos a jelenléte, vagy ha türelmetlenek vele. (Mi volt az 

iskolában…semmi különös). Mint minden ártalom a kettős kötöttség is kisgyermekkorban a 

legveszélyesebb és esetenként csak deviancia árán tudja kezelni a gyermek. 

-Végül nagy jelentősége van a szülői magatartásnak (ld.: fénymásolt ábrák). A szeretetteljes 

önállóság biztosítása vezet a legpozitívabb szocializációs hatásokhoz. 

 

Az iskola szocializációs szerepe 

 

Az iskola elsődlegesen elfogadott szerepe az ismeretek nyújtásában és az ehhez kapcsolódó 

elsajátító képességek kialakításában jelentkezik. De az iskolai tanulás nem korlátozódik csak a 

tanár-diák kapcsolatra, hiszen jelen van egy másik közeg is, a kortárscsoport, melynek 

szocializációs hatása gyakran nagyobb, mint az előbbié. Az iskoláskor nagy feladata a szülőkhöz 

fűződő viszony meglazítása és a beválás a kortárscsoportokba. A kortárscsoportok hatása a 

személyiség fejlődésére, mint utánzási modell és mint önmérési szempont jelentkezik. 

Mindenkinek, minden szempontból van egy olyan csoportja, amelyhez magát méri. E viszonyítás 

eredménye aztán, hogy mennyire fogad el szociális helyzeteket, mennyire elégedett, vagy 

elégedetlen. E csoportok alapja valamilyen hasonlóság, kezdetben életkori, később esetleg nemi, 

felnőttkorban pedig általában a társadalmi helyzet. Normaszabó, szabályalkotó szerepe van, amely 

funkció az idő előrehaladtával egyre jelentősebbé válik. Ezek az összehasonlító 

referenciacsoportok. 
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Az iskolában két ellentétes szociális alakzat egyszerre van jelen, a kortárscsoport és az 

osztály, előbbi informális, míg utóbbi formális csoport. 

Az osztályok formális hatalmi hierarchizálódásának alakulásában mindenkor meghatározó 

szerepet játszott a tanulmányi eredmény: 

-eminensek:  

-rendbontók:  

-észrevétlenek:  

A romániai oktatási rendszer már a gyermekek 8 éves korára elhelyezi őket egy olyan alá-

fölérendeltségi hierarchiában, amiből aztán már nem nagyon van továbblépés és ami meghatározó 

lehet akár az egész életükre nézve is. 

Az iskolai értékek mindenhatósága az osztály csoporttá alakulása után fokozatosan csökken, 

majd esetenként a serdülő korú osztályoknál a visszájára fordul. A rendbontókból vagányak lesznek 

és jelentős támogatói körük lesz! Az eminensek a tantónéni kedvenceivé süllyednek és ha van erre 

jelölt ember akkor megjelennek a diákvezetők. Ők azok a tanulók, akik mintegy közvetítenek a 

formális csoport vezetője az osztályfőnök és az osztály között. 

Az iskola tulajdonképpen a szervezeti szocializáció műhelye. Előrevetíti és felkészíti a 

fiatalokat a későbbi életükben is jelentkező formális és informális csoportok működésére, az abban 

várhatóan betöltött szerepükre. 

 

Ezen a tanfolyamon elsajátított ismereteim segítségével szeretném fejleszteni az iskola 

szocializációs szerepét 

-munkamegosztásra való felkészítés 

-gyermekmegőrzés 

-társadalmi mobilitás biztosítása 

-társadalmi esélyegyenlőtlenségek felszámolása 

-teljes életre szocializálás 

-sokoldalú személyiségfejlesztés 

-értékközvetítés 

Egyrészt az iskola feladata a szülőkapcsolatok, a családhoz fűződő érzelmi viszony 

meglazítása. Itt az iskola nem kíván rivalizálni a családdal, nem kívánja a gyereket szembefordítani 

a családjával, egyszerűen „csak” újabb szerepeket kínál, újabb terepeket ad a funkciógyakorlásra, 

újabb érzelmi kapcsolatok kialakulásának ad teret. Másrészt feladata, hogy segítse a gyereket a 

kortárscsoportban való beválásban. A beválás sikere függ attól, hogy a tanuló megfogadja-e a 

formális és informális tájékoztatást, tanácsot. 

-figyelmeztetnek a magatartás/viselkedés megváltoztatására (mert ha nem…) 

-segítenek kiválasztani a viselkedési minták közül azt a cselekvést is, amely bizonyos 

szankciók bekövetkezésének az oka 

-fontos részei a szerepátvétel, a megfigyelés útján történő tanulás, az interiorizáció 

folyamatainak 

-informális visszajelzések teszik lehetővé a tanuló számára, hogy a többiek viselkedését 

(különösen a másiknak az énre adott válaszait) a saját érzelmei szerint értelmezhesse. 

 

Könyvészet: 

1. Goleman, D. (1998): Érzelmi Intelligencia.  Magyar Könyvklub, Budapest 

2. ZSOLNAI Anikó (2008). A szociális készségek fejlődése és fejlesztése 

gyermekkorban.Iskolakultúra 

3. Gádor, A. (2008, szerk.). Tanári kézikönyv: A szociáliskompetenciák fejlesztése 1−12. 

évfolyam. Educatio,Budapest. 
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LIMBĂ ȘI COMUNICARE/  
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PREDAREA CONCEPTELOR 

teoria lui  M. J. Nyborg 

Profesor logoped PÉTERFFY Csilla 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 

Motto: “A învăţa pe altul, înseamnă a şti ceva şi a face şi pe 

altul să înveţe să ştie. [...] 

Învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.” 

                                                                 John Amos Comenius 

 

 

M. J. Nyborg, profesor și cercetător norvegian, era preocupat de problematica predării 

conceptelor, respectiv cum ar putea fi îmbunătăţită predarea la şcoală, astfel încât să faciliteze 

aptitudinile generale de învăţare al elevilor. O noţiune majoră în gândirea educaţională a lui Nyborg 

este că abilitatea de învăţare este dependentă de preachizițiile de învăţare. 

El susținea că procesele de învăţare sunt mult mai eficiente datorită achiziţiei sistemelor 

noţiunilor de bază (BSC) elaborând astfel Modelul de Predare a Conceptelor. Acesta:  

 a fost elaborat pentru copii cu nevoi speciale  

 se utilizează foarte eficient şi în învăţământul obişnuit  

 scopul programului: sprijinirea profesorilor în predarea noţiunilor 

 nu necesită dotare specială, cel mai bun material este mediul natural, ceea ce se poate 

vedea, auzi, atinge şi mânui, ceea ce poate fi mirosit sau gustat etc.  

Modelul de Predare a Noţiunilor poate fi utilizat : 
• la nivelul grădiniţei şi în clasele mici din şcoala primară (Hansen, 1986/93; Nyborg (ed.1985);  

• în cazul copiilor: 

 cu diferite tulburări, incluzând diferite tulburări de limbaj şi învăţare; 

  cu tulburări generale de învăţare, combinate cu un IQ scăzut; 

  cu tulburări de comportament (Karolissen, 1994); 

 dislexici, disgrafici şi cei cu discalculie.                          

  

 Frecvenţa aplicării 
La copiii cu intelect normal, de 5-6 ani: 

• în primul an - de trei ori pe săptămână, câte 25 - 30 min.  

• pe parcursul celui de-al doilea an - de două ori pe săptămână 

• pentru cel de-al treilea an - o dată pe săptămână 

La copiii cu tulburări generale de învăţare - 25 - 30 min. de predare a noţiunilor pe zi.  

Predarea se poate desfășura atât individual cât și în grup (nu mai mult de 7-8 copii).  

Un model de predare a noţiunilor se împarte în trei faze diferite -  sunt denumite în funcţie de 

procesele care sunt prezente în fiecare fază. 

• Faza 1: Asocierea selectivă (faza SA) – integrarea şi organizarea experienţelor asociind cu 

eticheta corespunzătoare, formând astfel Sistemul  noţiunilor de bază 

• Faza 2: Discriminare selectivă (faza SD) - distingerea elementelor şi non-elementelor clasei 

pentru învăţarea unei noţiuni  

• Faza 3: Generalizarea selectivă (faza SG) - găsirea similarităţilor parţiale care au apărut 

repetitiv în decursul fazelor precedente (sunt descrise şi conştientizate cu ajutorul 

aptitudinilor simbolice/de limbaj)  

 Codificarea analitică – procesul prin care persoana care învaţă, analizează şi selectează 

“trăsătura” potrivită care trebuie învăţată în timpul celor trei faze.  
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Experimentele de predare (ex. Hansen, 1991; Nyborg, R. H., 1983; Nyborg (ed.). 1985; 

Nyborg (ed.), 1994.2) recomandă o succesiune în predarea sistemelor noţiunilor de bază.  

Sistemul noţiunilor de bază (Basic Conceptual System) Hassen-Hem-Sonnesyn 2002  
 (Sursa: Sonnesyn, G. Hem, M. , 1996/2000) 

 

NOŢIUNE ABSTRACTĂ NOŢIUNE CONCRETĂ (exemplu) 

Culoare  culoare roşie, culoare galbenă, culoare albastră, etc.  

Formă  forme de suprafaţă: formă de cerc, formă dreptunghiulară, etc.   

forme lineare: linie dreaptă, forme curbe 

forme spaţiale formă cubică, formă cilindrică, etc.  

Poziţia  poziţie orizontală, poziţie verticală, etc.  

Schimbarea culorii, formei  schimbarea culorii, formei, poziţiei, etc.  

Mărimea  mărime: mare, mică; mai mare, mai mică faţă de...în lungime/ în 

adâncime/înălţime, etc.Unităţile de măsură a mărimii.  

Locul   .... este pe, sub, în faţă, în spate, lângă;  .... este la dreapta, la stânga 

faţă de....; se află primul, al doilea, ultimul, etc. într-un rând.  

Direcţia  direcţia .... de la stânga la dreapta, în sus, în jos etc.  

Numărul/Cantitatea  cantitate mică, cantitate mare, numărul/ cantitatea unităţilor, numărul/ 

cantitatea zecilor, scăderea şi creşterea unei cantităţi, etc.  

Sunetul/ fonemul  trăsăturile literei L cu ajutorul (denumirilor ) Sistemului noţiunilor de 

bază:  

a. Din câte părţi este alcătuită această literă? 

   Această literă este formată din două părţi. 

b. Ce formă au aceste părţi? 

   Ambele au formă rectilinie. 

c. Ce poziţie au ele? 

   Una este în poziţie verticală, cealaltă în poziţie orizontală. 

d. Cum sunt aşezate părţile una faţă de cealaltă? 

Cea verticală este pe partea stângă, iar cea orizontală la capătul de jos 

al liniei verticale. 

e. Ce simbolizează această literă la citit şi la scris? 

Litera este utilizată ca şi simbol al fonemului “L” şi se articulează “la”.  

(Suprafaţa) Modelul  model cu buline/ cu dungi/ cu pătrăţele/ cu floricele,  

suprafaţă aspră/ netedă, etc.  

Substanţa/Materialul  material din lemn/ din sticlă/ din metal/ din piele, etc.  

Trăsături ale substanţei  material dur/ moale/ elastic, etc.  

Greutatea  .... mai uşor/ mai greu faţă de..... Unităţile de măsură a greutăţii (g, 

dkg, kg, etc.).  
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Viteza  viteză rapidă/ lentă  

Timpul  în timpul dimineţii, în timpul serii, etc. Unităţile de măsură a timpului 

(an, lună, săptămână, zilele, ceasul etc.)  

Valoarea/ banii  valoros, lipsit de valoare, etc.  

Temperatura  temperatură rece, temperatură caldă, etc. Unităţile de măsură a 

temperaturii: grade C, F.  

Utilizarea sau funcţia  .... se utilizează pentru .....  

Miros  miros plăcut, miros neplăcut, etc.  

Gust  gust amar, gust de mere, etc.  

 

Folosind programul de predare a noţiunilor, conform modelului, copii reușesc asimilarea 

BSC-urilor la un nivel verbal conştient, generalizat şi transferabil.  Astfel  BSC-urile predate/ 

învăţate devin mijloace eficiente pentru învăţarea  noţiunilor mai complexe sau a sistemului de 

noţiuni, a disciplinelor şcolare. 

sursă: ”Proiectul INSIDE -Cum putem ridica performanţele cognitive ale copiilor cu 

situaţii defavorizante şi a celor cu tulburări de dezvoltare în cadrul unui învăţământ inclusiv”- Jo 

Lebeer & Maria Roth (Editori) - Versiune preliminară 2000, Cluj-Napoca. 

 

Bibliografie:  

1. HANSEN, A. (2009): Basic Conceptual Systems (BCSs) – Tools for Analytic Coding, 

Thinking and Learning: A Concept Teaching Curriculum in Norway. Thinking Skills and 

Creativity, 4(3). 160-169. 

2. HANSEN,A. – HEM, M. – SONNESYN, G. (2002): A Strategy of Concept Teaching and a 

Concept Teaching Model. Booklet 3. A publication by Project INSIDE 2002. Portsmouth: 

The Down Syndrome Educational Trust. 

3. Hansen - în ”Proiectul INSIDE - Cum putem ridica performanţele cognitive ale copiilor cu 

situaţii defavorizate şi a celor cu tulburări de dezvoltare în cadrul unui învăţământ inclusiv”- 

Jo Lebeer & Maria Roth (Editori) - Versiune preliminară 2000, Cluj-Napoca. 

4. Sonnesyn, G. Hem, M. , 1996/2000). Grunnlaget: Un ghid al profesorilor care include dotarea 

pentru predarea noţiunilor de bază ale matematicii. 
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COPILUL CU ADHD 

FIGYELEMZAVAR ÉS HIPERAKTIVITÁS, AZ IZGŐ-MOZGÓ GYERMEK 

Profesor învățământ primar și preșcolar SZÁSZ Réka 

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 
Rezumat: ADHD-ul este o tulburare de neurodezvoltare caracterizată prin existența unor simptome de tipul deficitului 

de atenție și/sau a hiperactivității și impulsivității. Pentru ca diagnosticul de ADHD să fie pus, aceste simptome trebuie 

să persiste o perioadă îndelungată de timp. Dacă nu se intervine, acești copii vor rămâne neadaptați, vor fi 

marginalizați și excluși din mediul din care vor face parte.  

Lucrarea mea conține următoarele capitole: Ce este ADHD, Care sunt semnele afecțiunii, Câți copii sunt afectați, Care 

sunt cauzele sale, De ce apare, Cum îl influențează pe copil, Cum se tratează, Cum evoluează de-a lungul vieții, Care 

sunt riscurile sale. 
 

Mi az ADHD?  

Pedagógusként találkozhattunk már gyermekekkel, akiknek nehézséget okoz a tartós 

figyelem, a megfelelő koncentráció, akik feladatvégzéskor elkalandoznak, elméláznak, esetleg 

érdektelennek, unottnak vagy lustának tűnnek, lemaradnak, nem követik a foglalkozás/óra menetét.  

Olyan diákokkal is találkoztunk, akiknek problémát okoz a hosszabb ideig történő egy 

helyben ülés, akik nyugtalanok, állandóan izegnek-mozognak.  

Vannak, akik piszkálódnak, bohóckodnak, türelmetlenek, nem tudnak várni, nehezen kezelik 

a sikertelenséget vagy a mérgüket. Sokszor harsányak, sokat beszélnek, alkalmanként vagy 

állandóan zavarják a tanítási órát, nehezen kezelhetőek.  

Ezek a gyerekek gyakran a gyenge tanuló vagy a rossz gyermek státuszba sodródnak és 

előfordul, hogy egy fel nem ismert betegség miatt teljesítményük képességeikhez mérten alulmarad. 

Ők nem illeszkednek a közösségbe, hiszen befolyásolják a csoport/osztály munkáját, eredményeit 

és sikereit. Sokat segíthet és egyben elengedhetetlen annak ismerete, hogy a háttérben egy 

gyermekpszichiátriai kórkép, a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS zavar is állhat. Segíthet a 

betegség ismerete és a szakemberek (gyermekpszichiáter) bevonása, mert a kórkép hátteréről, 

okairól, jellegzetességeiről, kezelési lehetőségeiről már sokat tud az orvostudomány. Ezek 

megismerése és alkalmazása nemcsak a problémával küszködő gyermeknek és családjának jelenthet 

segítséget, hanem annak a gyermeket oktató pedagógusnak is, aki igyekszik az egyébként általában 

jó képességű kisdiákot nevelni, tanítani. A betegséggel kapcsolatos tájékozottság segíthet azért is, 

mert ezekkel az ismeretekkel könnyebb a kisgyerek elfogadása és elfogadtatása is, mely a társak 

tanulmányi előmenetelét és szociális fejlődését is befolyásolja. 

A betegség angol nyelvű elnevezése: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, után egyre 

gyakrabban használják az ADHD elnevezést a köznyelvben is. 

 

Az ADHD előfordulása 

Az iskoláskorúak 3-5%-át érinti. Jellemzően gyakoribb a fiúknál. Lányoknál a 

figyelemhiányos típus az elterjedtebb. Ez a gyakoriság azt jelenti, hogy egy átlagos létszámú 

általános iskolai osztályban legalább 1 gyermek érintett.  

Biztosnak látszik, hogy a betegség – vagy annak néhány tünete – az esetek jelentős részében 

felnőtt korban is megmarad. Kezeletlen esetben negatívan befolyásolhatja a társadalmi 

beilleszkedést, munkavállalást, társas kapcsolatok alakulását és nagyobb a rizikó a további pszichés 

megbetegedések kialakulására.  

 

Mi okozza az ADHD-t? 

Egyértelmű adatok bizonyítják, hogy az ADHD agyi/idegfejlődési és működési 

rendellenesség. A fejlődési eltérés az agy azon területeit érinti, amelyek a gondolkodási, figyelmi és 

memóriafunkciókat irányítják, továbbá azokat, amik a feladatok megszervezésében, elkezdésében 

és kivitelezésében játszanak szerepet. A zavar érintheti azokat a területeket is, melyek összehangolt 
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működése elengedhetetlen a viselkedési és egyéb önszabályozási folyamatokban (pl. 

türelmetlenség, düh/frusztráció kezelése).  

Kialakulását bizonyítottan több tényező együttes hatása okozza. A betegség erőteljes 

genetikai befolyás alatt áll, tehát veleszületett zavarról van szó, de a kialakulásában és 

fenntartásában a környezeti tényezők sem elhanyagolhatóak.  

 

Az ADHD tünetei 

Az orvosilag tüneteknek nevezett jeleket két csoportba sorolják: 

 Figyelemhiány 

 Hiperaktivitás/impulzivitás 

 

Figyelemhiány esetén a gyermek  

- nem figyel megfelelően a részletekre vagy gondatlan hibákat követ el az iskolai 

munkában vagy más tevékenységben  

- nehézséget jelent a figyelem megtartása a feladatai vagy játéka közben 

- úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá 

- nem követi az utasításokat vagy nem fejezi be az iskolai és egyéb munkákat,  

- nehézsége van a feladatok és a tevékenységek megszervezésében 

- elkerüli, nem szereti az olyan feladatokat, vagy ellenáll azoknak, amelyek tartós értelmi 

erőfeszítést igényelnek  

- elveszti a feladatokhoz vagy tevékenységhez szükséges dolgokat  

- külső ingerek könnyen elvonják a figyelmét  

- a napi tevékenységben feledékeny. 

 

Hiperaktivitás/impulzivitás esetén a gyermek: 

- ülés közben babrál, fészkelődik, nem tud nyugodtan ülni 

- elhagyja helyét az osztályban vagy más helyzetekben, amikor elvárják tőle, hogy ülve 

maradjon 

- rohangál, ugrál vagy mászik olyan helyzetekben, amikor az nem helyénvaló 

- nehezen tud önállóan, nyugodtan játszani 

- izeg-mozog, mintha mindig mozgásban lenne 

- túlzottan sokat beszél  

- mielőtt a kérdés befejeződött volna, kimondja a választ 

- nehézséget okoz neki a várakozás 

- félbeszakít másokat (pl. beszélgetést vagy játékot) 

 

Fontos tudni,  

- hogy a gyermek a tüneteket nem szándékosan produkálja, következményét sokszor nem 

ismeri fel. 

- hogy a később felsorolt tünetek közül egy vagy akár egyszerre több is egészséges 

gyermekekben is előfordul.  

- betegségről akkor beszélhetünk, ha a tünetek a gyermek mindennapi tevékenységét, 

funkcióját, iskolai előmenetelét vagy megfelelő beilleszkedését befolyásolják  

- hogy a figyelemhiány fennállhat hiperaktivitás nélkül és fordítva: figyelem-hiány nélkül 

is lehet egy gyermek hiperaktív/impulzív típusú ADHD-s. 

 

Az ADHD kezelése 

 szülő/pedagógus tréning 

 pszichoterápiák (viselkedésterápia, kognitív terápia, családterápia) 

 gyógyszeres terápia 
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Az ADHD kezelésére rendelkezésre állnak bizonyítottan hatékony terápiák. A komplex 

kezelés a gyermekkel kapcsolatban lévők együttműködésén alapul, alkalmazása és követése hosszú 

távon indokolt. A zavar fel nem ismerése és a kezelés elmaradása súlyos egyéni és társadalmi 

következményekkel járhat. 

Fontos tudni – az orvosi, pszichológiai és pedagógiai/gyógypedagógia kutatások alapján –, 

hogy a betegség tüneteinek és a gyermek funkcióinak javulása többféle terápia együttes 

alkalmazásától várható. A kezelési folyamat szereplői nemcsak az orvos és a páciens, hanem a 

szülők/család és a pedagógus/iskola. Ehhez az együttműködő csapathoz gyakran kell, hogy 

csatlakozzon gyógypedagógus, pszichológus és akár a gyermekorvos, a védőnő és a szociális 

munkás is.  

A terápia rendkívül fontos eleme a pszichoedukáció: a betegség jellemzőinek 

megismertetése a gyermekkel, szülőkkel. Legalább ilyen fontos a konzultáció a pedagógussal, az 

alkalmazott pszichoterápia (általában viselkedésterápia) egyeztetése és annak kiterjesztése az 

iskolai környezetben a pedagógus értő együttműködése révén.   

Fontos tudnivaló az is, hogy a terápia hosszú távú, hatékonyságát különböző egyszerűen 

használható kérdőívekkel követheti az orvos, a szülő és a pedagógus is.  

 

ADHD-s gyermekek az oktatásban 

Milyen hasznos technikákat alkalmazhatunk az ADHD-s gyermekek oktatásában? 

- Rendezett, biztonságos, átlátható oktatási környezetet. 

- Ültetés: az első sorban, lehetőleg ne ablak, ajtó, vagy hasonló temperamentumú gyermek 

mellé. 

- Tiszta szabályok a kívánatos/nem kívánatos viselkedéssel és annak kö-vetkezményeivel 

kapcsolatban, ezek vizualizálása az osztályteremben. 

- A feladatvégzés során egyszerű, rövid instrukciók alkalmazása, lépésről-lépésre haladva, 

szükség esetén az instrukció ismételtetése, a lényeg kiemelésével: „ez fontos”. 

- A tanóra felosztása szegmensekre, beiktatva a frontális tanítás mellett a csoportmunkát 

is, interaktív elemekkel. 

- Megegyezés szerinti kétszemélyes „jel” kialakítása, ami figyelmezteti az egyes 

problémás helyzetekben: pl.: szemkontaktus után egyéb non-verbális jelzés (kézfeltartás, 

váll/fej megérintése). 

- Állandó verbális/nonverbális visszajelzés, a következmény azonnali alkalmazása, a 

kritika kerülése. 

- Pozitív kommunikáció: „Ne beszélj folyamatosan!” helyette: „Figyelj csendben!”. 

- Egyéni feladatok-pozitív megerősítéssel. 

- A gyermek megismerése: erősségeinek, képességeinek, tehetségének felismerése. 

 

Bibliográfia: 

1. https://www.babaszoba.hu/articles/gyermekbetegsegek/ADHD_tunetei_es_kezelese_gyere

keknel?aid=20170420225121 

2. https://www.adhdkozpont.hu/az-adhd-terapias-lehetosegei/ 

3. https://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/hiperaktivitas_adhd_figyelemhianyos_hipera

ktivitas-zavar/362 

4. https://www.hazipatika.com/psziche/adhd/cikkek/az_adhd_kezelesi_lehetosegei/jutalom_e

s_rendszer_adhd-s_gyerekek_pedagogiai_kezelese/20110912163512 

5. https://gyogyhirek.hu/aktivitas-figyelemzavar-adhd-kezelese/ 

6. https://www.rendelo.ro/a-hiperaktiv-gyermek-adhd/ 

7. https://mindsetpszichologia.hu/2017/10/12/a-szedd-mar-ossze-magad-diszciplina-es-az-

adhd 

8. Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD   TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 

PEDAGÓGUSOK részére Lilly Hungária Kft.1075 Budapest, Madách u. 13-14. 

https://www.babaszoba.hu/articles/gyermekbetegsegek/ADHD_tunetei_es_kezelese_gyerekeknel?aid=20170420225121
https://www.babaszoba.hu/articles/gyermekbetegsegek/ADHD_tunetei_es_kezelese_gyerekeknel?aid=20170420225121
https://www.adhdkozpont.hu/az-adhd-terapias-lehetosegei/
https://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/hiperaktivitas_adhd_figyelemhianyos_hiperaktivitas-zavar/362
https://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/hiperaktivitas_adhd_figyelemhianyos_hiperaktivitas-zavar/362
https://www.hazipatika.com/psziche/adhd/cikkek/az_adhd_kezelesi_lehetosegei/jutalom_es_rendszer_adhd-s_gyerekek_pedagogiai_kezelese/20110912163512
https://www.hazipatika.com/psziche/adhd/cikkek/az_adhd_kezelesi_lehetosegei/jutalom_es_rendszer_adhd-s_gyerekek_pedagogiai_kezelese/20110912163512
https://gyogyhirek.hu/aktivitas-figyelemzavar-adhd-kezelese/
https://www.rendelo.ro/a-hiperaktiv-gyermek-adhd/
https://mindsetpszichologia.hu/2017/10/12/a-szedd-mar-ossze-magad-diszciplina-es-az-adhd
https://mindsetpszichologia.hu/2017/10/12/a-szedd-mar-ossze-magad-diszciplina-es-az-adhd


18 

 

 

 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI 

PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN GRĂDINIŢĂ 

Prof. înv. preșc. Olga VILAIA 

Grădinița P. P. Rândunica Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 

MOTTO: „Sunt doar unul. Sunt totuși cineva. Nu pot face totul de unul singur, dar pot face 

ceva. Și chiar dacă nu pot face totul, nu voi refuza să fac ceea ce-mi stă în putință.” 

                                                                                                                                     E.E.Hale 

    

 

Incluziunea înseamnă un efort al fiecăruia de a vedea, în fiecare și în toți cei care ne 

înconjoară, valoare.  

Educația incluzivă este o abordare educațională care urmărește să includă și să recunoască 

nevoile tuturor și ale fiecăruia în parte, indiferent de diferențele care există între noi. Ea aduce toți 

copiii/tinerii, în calitatea lor de beneficiari primari ai educației, la un loc (în aceeași clasă/grupă, în 

aceeași comunitate, în același spațiu cultural) și îi ajută să se simtă bineveniți, iubiți, prețuiți, 

apreciați, sprijiniți și stimulați în aceeași măsură, pentru a ajunge la dezvoltarea deplină a propriului 

lor potențial. 

Practic, educaţia incluzivă constituie o provocare pentru şcoală, pentru comunitate și societate 

în general. În plus, beneficiile acestei provocări înseamnă influențe sistemice importante 

(îmbunătăţirea predării-învăţării pentru toţi elevii, îmbunătățirea organizării și funcționării 

sistemului educațional, îmbunătățirea stării de bine a copilului/comunității etc.). 

Au existat de-a lungul timpului (1948, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului) 

numeroase evenimente, etape și documente oficiale emise cu preocupări focalizate pe integrarea 

copiilor cu dizabilități în școlile obișnuite și pe dezvoltarea bazelor practicilor inclusive chiar până 

în zilele noastre. 

Toţi copiii sunt educabili şi au dreptul la o formă de educaţie pe măsură. În plus, integrarea 

copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES) în sistemul de educație de masă 

presupune conştientizarea de către toţi cei implicaţi (profesori, copii, părinți, autorități publice 

locale, parteneri educaționali) a unei varietăţi de situaţii:  

 unii părinţi nu au suficiente cunoştinţe despre dezvoltarea copilului şi nu recunosc că 

au copii diferiţi de ceilalţi; 

 unii părinţi ascund problemele copilului şi nu prezintă certificatele medicale, temându-

se că nu va fi primit în instituția de învățământ, că nu va fi acceptat; 

 nu toate instituțiile de învățământ dispun de specialişti care să realizeze o evaluare 

psihologică completă la intrarea copilului în sistemul de învățământ, precum şi o 

evaluare continuă a acestuia; 

 prejudecăţile părinţilor copiilor cu dezvoltare tipică (în parametri) influenţează 

atitudinea copiilor majoritari faţă de colegii lor care au cerințe educaționale speciale; 

 educatorii nu dispun de o formare iniţială solidă, adesea se autoinstruiesc în legătură 

cu cerinţele educaționale speciale ale copilului, dar manifestă nesiguranţă şi reţinere în 

activitatea cu acesta;  

 nu toate cadrele didactice acceptă în mod voluntar înscrierea unui copil cu cerințe 

educaționale speciale în grupă/clasă, ceea ce poate influenţa atitudinea majorității faţă 

de copil şi de părinţii acestuia; 

 nu întotdeauna cadrul didactic beneficiază de sprijinul necesar din partea directorului, 

a colegilor cu experienţă sau a specialiştilor pentru a putea face față provocărilor și 

situațiilor cu care se poate confruntă în interacțiunea cu un copil cu CES; 
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 copilul cu cerinţe educaționale speciale necesită mai multă atenţie, iar unele cadre 

didactice și/sau părinți au sentimentul că acest timp se pierde şi e un dezavantaj pentru 

ceilalţi copii; 

 unii părinţi consideră copilul cu cerinţe educative speciale un model care oferă 

exemple negative pentru copiii lor; 

 nu toate instituțiile de învățământ dispun de materialele necesare, precum şi de un 

spaţiu adaptat diferitelor cerinţe speciale. 

Cu toate acestea, multe cadre didactice au înţeles cât de importantă este intervenţia educativă 

pentru copilul cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi nu privesc acest lucru ca pe o povară, ci ca 

pe o provocare și practicile lor se îmbogățesc și dau roade, cu fiecare întâlnire pe care o au cu 

copilul. 

Începând cu anul 2009, Ministerul Educaţiei Naționale, în parteneriat cu Asociația RENINCO 

și UNICEF România, a derulat mai multe programe de promovare a educaţiei incluzive în grădiniţe.  

Astfel, cu pași mărunți și în România, copiii cu dizabilități sunt integrați în învățământul de 

masă începând chiar de la grădiniță. Un rol important în acest sens, îl are educatoarea care poate 

pune stavilă tuturor ideilor preconcepute ale copiilor, părinților, comunității locale, autorităților 

asupra copiilor cu CES. 

Incluziunea recunoaşte şi acceptă diversitatea, care stă la baza democraţiei iar pentru reuşita 

practică a acestui concept, conştiinţa copiilor trebuie formată în aşa fel încât să înţeleagă că şi cei 

„diferiţi” au dreptul să participe la acţiuni comune care duc la dezvoltarea lor interioară şi la 

dezvoltarea comunităţii în care trăiesc. De asemenea, toată societatea trebuie să înţeleagă că o 

persoană  instruită are o şansă în plus pentru o viaţă mai bună şi când se va afla în situaţia de a lua 

decizii proprii, acestea îl vor conduce pe un drum sănătos în viaţă. Fiecare individ reprezintă un 

izvor de experienţe de învăţare atât pentru propria sa formare, cât şi pentru ceilalţi. Acest lucru 

evidenţiază ideea că învăţarea este un proces complex ce implică interrelaţii şi experienţe comune 

ale educatului şi educatorului. Un prim pas care trebuie făcut de educatoare pentru a-i determina pe 

copiii din grupă să înţeleagă diferenţele dintre ei este combaterea prejudecăţilor aduse de copiii din 

mediul familial, prejudecăţi care duc la atitudini de discriminare faţă de cei „diferiţi”. Rolul 

educatoarei este stimularea toleranţei copiilor şi acceptarea necondiţionată a diversităţii într-un 

grup, cooperarea , lucrul în echipă. Ea trebuie să pregătească grupa, să vorbească cu copiii despre 

ceea ce înseamnă un copil „diferit” ,faţă de ei, într-o manieră corectă şi pozitivă, accesibilă. Se pot 

face diferite simulări cu ei (limitarea vederii, a auzului, simularea unor dizabilităţi locomotorii) 

pentru a-i sensibiliza şi a-i ajuta să înţeleagă mai bine situaţia celor care au unele dizabilităţi. Se pot 

folosi texte literare, poveşti, se pot organiza vizite la persoane cu deficienţe. Copiii cu CES trebuie 

încurajaţi şi stimulaţi, ajutaţi să se integreze în grup, iar, pentru că educatoarea educă prin joc, 

acesta reprezintă modalitatea cea mai potrivită pentru integrare. 

Ca activitate de bază în grădiniţă, jocul constituie pentru copiii cu cerinţe educative speciale 

forma cea mai eficientă de socializare, recuperare şi cea mai bună modalitate de a apropia copiii cu 

CES de ceilalţi copii din grupă. În cadrul jocurilor, barierele de orice natură dintre copii dispar, aici 

copilul cu cerinţe educative speciale reuşind să-şi depăşească neputinţele şi frustrările. În timpul 

jocurilor şi a alegerii centrelor de interes se naşte un mediu educaţional în care fiecare îl acceptă pe 

celălalt aşa cum este şi aşa cum se poate exprima, creându-se un spaţiu de conveţuire caracterizat 

prin acceptare, toleranţă şi diversitate. Prin joc, copilul cu dizabilităţi poate să exploreze lumea 

înconjurătoare, poate să-şi lărgească sfera de achiziţii, de abilităţi, de deprinderi, să-şi modeleze 

comportamentul. În timpul jocului, diferenţele şi barierele între copii dispar, copiii cu CES pot 

obţine aici succese, mici, dar motivante, ceea ce le satisface trebuinţa de a fi apreciaţi. de a încuraja 

încrederea în forţele proprii. Aşadar, jocul rămâne pentru copilul cu dizabilităţi forma permanentă 

de recuperare şi socializare. Prin joc, copilul poate să facă ceea ce poate, ceea ce-i place, ajungând 

într-un final să înveţe multe de la cei cu care se joacă. 

În grădiniţă se desfăşoară multe tipuri de jocuri însă cele care îi ajută pe copiii cu CES ar fi: 

Jocurile manipulative care au o importanţă deosebită pentru stimularea senzorială a copiilor 

cu CES, oferind, prin simplitatea lor, condiţii deosebite pentru dezvoltarea senzorială a acestora. 
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Aceste jocuri pot fi utilizate de asemenea pentru formarea unei imagini de sine pozitive, pentru 

stimularea unor relaţii de prietenie cu colegii de grupă, contribuind astfel la socializarea şi 

integrarea copiilor cu CES în colectivitate. 

Jocuri-Exerciţii senzoriale organizate în grădiniţă trebuie să aibă un carecter diferenţiat şi 

individual. Fiecare copil trebuie să participe activ la desfăşurarea exerciţiilor respective. Reuşita 

unui exerciţiu senzorial depinde de folosirea, prezentarea şi distribuirea materialului didactic. 

Jocurile senzoriale fac multă plăcere tuturor copiilor. Această etapă de joc-învăţare, de tip 

explorare-manipulare, constituie o etapă foarte importantă în evoluţia copilului cu dizabilităţi. 

Jucându-se împreunã, copiii învatã sã trãiascã împreunã! 

Jocul de rol plasează copiii în ipostaze noi, tocmai pentru a-i ajuta să înţeleagă unele situaţii 

diferite, să se adapteze, să accepte şi să înţeleagă diferenţele de opinii dintre persoane. Interpretând 

rolurile unor personaje comune (părinţi, copiii aflaţi în anumite situaţii) sau mai puţin obişnuite, 

conform experienţei lor, copiii vor înţelege mai bine propriul rol şi rolul celor din jur şi îşi vor putea 

dezvolta capacităţile empatice, gândirea critică şi puterea de decizie. Jocul de rol evidenţiază modul 

corect sau incorect de comportare al unui sau altui copil. Astfel de jocuri pot fi: „De-a familia”, „La 

spital”, „La grădiniţă”, „La casa de copii”, „Astăzi eu sunt primar”, „Eu stabilesc reguli”, „În 

ospeţie la……..”, ş.a. 

Poveştile/Povestirile Personajele din poveşti şi basme dezvăluie copilului curajul, 

bunătatea, hărnicia, altruismul, prin opoziţie cu trăsăturile negative respective. Copiilor le plac 

poveştile, poeziile şi aderă afectiv la comportamentele pozitive ale eroilor preferaţi. Pentru 

dezvoltarea spiritului de compasiune şi solidaritate, despre persoane aflate în dificultate sau 

neajutate, se pot purta discuţii cu copiii după lecturarea unor povesti ca: “Fetiţa cu chibrituri”, 

„Hansel şi Gretel”, „Puiul”, „Povestea ursului cafeniu” etc. Le putem cere copiilor să spună câteva 

idei despre: ce s-ar fi putut face pentru aceste personaje? ce ar face ei dacă ar întâlni o asemenea 

situaţie?;  Se poate găsi un alt sfârşit al povestirii, la alegerea copiilor, acesta fiind redat de copii 

prin desen, în dramatizare şi în jocurile de rol ale copiilor.  Căutaţi să dezvoltaţi spiritul de toleranţă 

şi empatie faţă de persoanele cu dizabilităţi, perceprea deosebirilor dintre oameni ca ceva pozitiv 

prin poveşti/povestiri. 

Activităţile de cunoaştere a mediului înconjurător îi ajută pe copii să cunoască şi să 

respecte fiinţa umană, indiferent de ipostaza personală şi socială în care se află acesta, să respecte 

vieţuitoarele şi să le îngrijească, să-şi însuşească normele morale ale colectivităţii din care fac parte. 

În cadrul activităţii de observare: „Copilul”, „Familia mea”, „La grădiniţă” etc. copiii însuşesc 

cunoştinţe și deprinderi sociale. Lecturile după imagini: „Jocurile copiilor în grădiniţă”, „De ziua 

colegului”, „Împreună cu familia” etc., copiii îşi aprofundează manifestările afective faţă de colegi, 

prieteni, adulţi. Se urmăreşte iniţierea copiilor în practicarea unui comportament activ, responsabil, 

capabil de toleranţă şi respect faţă de sine şi de ceilalţi, conştient de drepturi şi de datorii.   

Activităţile artistico-plastice au valenţe interesante  pentru educaţia morală. Copiii învaţă să 

se bucure atunci când pregătesc un dar, să-l ofere politicos, să fie mândri că participă cu forţe 

proprii la bucuria unui coleg sau prieten. • Învăţaţi copiii să deseneze/picteze cu ajutorul palmelor şi 

cereţi-le să coloreze desenele. Apoi cereţi să deseneze copii şi nu doar unul, ci doi, trei copii şi să-i 

coloreze diferit, aşa cum sunt ei în lume. Solicitaţi desene cu copii în anumite situaţii (în cărucior, 

cu ochelari, etc). • Organizaţi expoziţii cu desenele lor, apreciaţi lucrările unde copiii sunt de toate 

culorile, cu ochelari, în cărucior, cu cârje, se ţin de mână, se află în natură, în alte împrejurări 

deosebite. Discutaţi pe marginea desenelor (copiii aceştia se deosebesc de copiii obişnuiţi?, Prin ce? 

Cum îi putem ajuta?)  

Activitatea muzicală şi memorizarea. Prin câteva cântece şi poezii copiii se sensibilizează: 

la prietenie, ajutor, toleranţă, simpatie: „Copii din lumea toată”, „Negruţa”, „Căţeluşul şchiop”, 

„Coliba iepuraşului.” Se pot organiza audiţii cu cântece, dansuri şi jocuri muzicale pe diferite teme.   

Am încercat să prezint doar câteva dintre modalitățile de realizare a activităților din grădiniță 

prin joc în care copilul cu CES să se simtă ca și ceilalți copii din grupă, părinții și cadrele didactice 

să zambească, astfel grădinița frecventată de copil să fie: ”O grădiniță în care copiii zâmbesc, cântă 

și se mișcă; 
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O grădiniță despre care atât personalul, cât și părinții și copiii știu că le aparține și arată 

acest lucru (panouri, anunțuri, inițiative...); 

O grădiniță în care fiecare clasă arată că este o comunitate în miniatură și fiecare copil știe 

că aparține unei astfel de comunități (sigla grupei, stabilită, lucrată cu copiii și afișată); 

O grădiniță cu reguli negociate, agreate, asumate, afișate și respectate de cei care o 

populează (personal, părinți, copii);   

O grădiniță în care părinții sunt bineveniți oricând alături de educatoare și copii; 

O grădiniță în care toți sunt importanți (adulți și copii) și fiecare are propria valoare;  

O gradiniță în care problemele fiecăruia rămân la poartă și unde fiecare pășește ca egal al 

celuilalt;  

O grădiniță în care jucăriile și materialele de lucru sunt la îndemâna copiilor; 

O grădiniță în care culorile, sunetele și mobilierul emană echilibru, respect, armonie; 

O grădiniță în care catedra nu este o barieră între copil și educatoare; 

O grădiniță în care ușile pot sta deschise și totuși fiecare să se simtă în siguranță și 

respectat;  

O grădiniță în care totul este etichetat, numai copiii nu, iar ordinea, mirosul de curățenie te 

fac să te simți ca acasă;  

O grădiniță în care copilul este încurajat să experimenteze, să pună întrebări, să spună ce 

simte; 

O grădiniță în care adulții nu au timp de altceva decât de binele copiilor care îi pășesc 

pragul; 

O grădiniță în care copiii știu și sunt încurajați să facă alegeri; 

O grădiniță în care educatoarea știe să le vorbească celor mici despre o piatră, chiar și 

atunci când nu are o piatră la îndemână; 

O grădiniță în care....” 
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GÂNDURI DESPRINSE DIN AMINTIRI... 

Profesor Adela Maria BELEAN 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu Mureș, județul Mureș 
 

 

„Limba este însăși floarea sufletului etnic al românimii”, iar „oamenii se împart în două 

categorii, unii caută toată viața și nu găsesc, alții găsesc și nu sunt mulțumiți” spunea marele nostru 

poet, Mihai Eminescu. Mult stimatul profesor-cărturar, Serafim Duicu, a fost un om care a găsit 

exact ce a căutat, sau nici măcar nu a fost nevoie să caute..... 

Mă simt o norocoasă că am avut onoarea de a-l cunoaște pe domnul profesor, Serafim 

Duicu, studentă fiind la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir”, Târgu-

Mureș. Literatura română a devenit dintr-o necunoscută cu multe semne de întrebare, o prietenă 

adevărată pentru toată viață. Era o plăcere să audiezi cursurile domnului profesor, să-l asculți ....să-l 

asculți, uitând să-ți iei notițe. Eram fascinată de pasiunea cu care vorbea despre limba română și 

poporul mândru care o vorbește. Român recunoscător strămoșilor, se considera privilegiat că 

România l-a ales să se nască aici. Vorbea cu patos despre istoria literaturii române și oamenii de 

cultură care au scris în vremuri vitregite de cotropitori lacomi, care au încercat să ne dezbine și să 

ne transforme în păgâni. Dumnezeu nu a îngăduit acest lucru, iar românii și-au dobândit, prin mari 

sacrificii, independența. 

Cu un glas domol, privire pătrunzătoare, ținută fizică și morală impecabile, știa să pătrundă 

în sufletele noastre cu finețea unui maestru al cuvintelor,un moderator al gândurilor, un sculptor 

talentat, din mâinile căruia ieșeau viitorii dascăli. Călătorind pe urmele lui Samuil Micu, Petru 

Maior și Gheorghe Șincai a încercat să picure în sufletele studenților frumusețea poporului român și 

a limbii române. Cum era de așteptat, cercetarea culminează cu proiecția portretului moral atribuit 

lui Șincai, căruia îi inprospătează emotiv memoria în cadrul istoric al epocii fidel reconstituită. Un 

om frumos „pasionat de subiectul căruia-i închina un cult,nu însă unul orb” și evidențiind „cu o 

mare curiozitate și cu frământarea unui material informațional și foarte bogat”(Ș.Cioculescu), 

rădăcinile și folclorul unei lumi arhaice ca pe  o mină de aur a literaturii române. Adevărat român, 

mi-a insuflat în anii studenției iubirea pentru limba și literatura română. Regret profund că nu s-a 

găsit nimeni care  să ducă mai departe visul unui om, iar Facultatea de Litere s-a stins o dată cu 

plecarea domnului profesor. Sunt mândră că am fost studenta unui om dedicat profesiei. 

A plecat ușor, fără să deranjeze, s-a așezat pios în cer, strălucind și zâmbind duios românilor 

din Târgu Mureș. 
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BARBĂ-ALBASTRĂ SAU MISTERUL MONSTRULUI 

Profesor dr. Maria POPA 

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, Târgu Mureș, județul Mureș  
 

 

Poveștile lui Perrault au intrat destul de târziu în marea literatură. Culegerea Poveștile 

Mamei Mele Gâsca. nu a trezit reacții particulare contemporanilor săi, a fost primită chiar cu 

dispreț. Epoca Luminilor a adoptat o atitudine ostilă în privința lor, romantismul care s-a aplecat 

asupra folclorului, îi determină pe literați să se aplece asupra basmelor. Astfel legea Guizot din 

1833 despre instruirea publică va provoca o „veritabilă explozie” prin editarea basmelor atribuite lui 

Perrault și va transforma culegerea într-un best-seller. Poveștile vor fi considerate capodopere ale 

literaturii franceze. Acestea arată că societatea, în aparență fondată pe drepturile fiecăruia, nu poate, 

în realitate să renunțe la exprimarea acestor drepturi în profitul unei atitudini interioare și liber 

consimțite  a binelui celorlalți și a punerii propriei persoane, în folosul altora. Astfel primul act al 

Cenușăresei, devenită soția prințului, este să le găzduiască la palat, pe surorile vitrege și să le 

căsătorească. Tot așa, soția lui Barbă Albastră, după ce a scăpat de soț, și-a instalat frații și se 

gândește să o căsătorească pe sora ei, înainte să se gândească la ea însăși. Învățăturile Poveștilor 

propagă o retranscriere a valorilor sociale pentru că ordinea nu mai e dată și nici definită, trebuie 

atinsă. E posibil să sugerezi calea prin sacrificiul de sine și prin dăruire, prin cuvinte copilăroase, 

prin oferirea cuvântului, în mod fictiv, propriului copil și considerând publicul monden singurul apt 

să întoarcă societatea.1 

 Sursele acestei povești par să fie orale, susține Marc Soriano. Această oralitate se prezintă 

sub trei forme. Prima ar fi aceea în care povestea se spune în tot restul Europei și în Canada: trei 

surori răpite sucesiv de un monstru, violează secretul camerei interzise, dar a treia se salvează prin 

vicleșug, îl omoară pe monstru și le eliberează și pe celelalte. A doua sursă este mai răspândită în 

Franța: femeia care a vizitat camera interzisă este eliberată de frați și de părinți. A treia sursă este o 

formă creștină originală, răspândită în centrul Franței, din care a dispărut motivul camerei interzise, 

două surori răpite de o ființă diabolică sunt salvate de ființe divine. Povestea lui Perrrault se referă 

la cea de-a doua formă.2  În aparență autorul rămâne fidel folclorului prin temă și motive. În 

povestea populară eroina își previne frații și părinții printr-un animal mesager. În  povestea cultă 

eroina nu-și cheamă frații în ajutor, ea se bazează pe ei pentru că spune ea „mi-au făgăduit că vor 

veni să mă vadă astăzi.”3 Charles Perrault, cu scopul de a face mai omogenă povestea, a dorit să 

înlăture episoadele feerice și suprimă animalul năzdrăvan. În povestea lui Perrault progresul 

dramatic se referă la hazard sau la o suită de întâmplări. O altă transformare se referă la camera 

interzisă. În poveștile populare e vorba de un tabu. Se recunoaște structura primitivă, interzisul e 

violat și de îndată nenorocirea se abate asupra vinovatului. Perrault intervine cu o serie de motivații 

raționale. Barbă-albastră se căsătorește cu fete tinere pentru a le pune la încercare curiozitatea. 

Cheia-magică îl ajută în acest demers, îl ajută să descopere nesupunerea curioaselor. Curiozitatea 

este totdeauna pedepsită. Dar pe de altă parte e dificil să împiedici o femeie să fie curioasă. Autorul 

nu a înțeles sau nu a vrut să înțeleagă motivul barbar al interdicției. L-a raționalizat, l-a tradus în 

termeni moderni. Conceptul de „curiozitate”, slăbește tema amplă a camerei interzise. 4 Psihanaliștii 

și folcloriștii au demonstrat că povestea Barbă-Albastră înseamnă inițierea soției în viața sexuală, „o 

alegorie a ritualului fantasmatic în care lupta între ispită și cel ispitit se derulează sub formă de 

probe, de amenințare sau chiar moartea.”5  

                                                           
1 Cf. Le nouveau dictionnaire des auteurs ( de tous les temps et de tous les pays),.Vol. I-III, Ed. Laffont-Bompiani, Paris, 1994, 

p. 1419. 
2 Cf. Marc Soriano, Les contes de Perrault, culture savante et traditions populaires, Paris, Edition Gallimard, 2005 , p. 161. 
3 Charles Perrault, Frumoasa din pădurea adormită, Editura pentru Literatură, București, 1968, p. 114. 
4 Cf. Marc Soriano, Les contes de Perrault, culture savante et traditions populaires, Paris, Edition Gallimard, 2005 , p. 161. 
5     Catherine Velay-Vallantin L’histoire des contes, Ed. Librairie Arthème Fayard, Paris, 1992, p. 50. 
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Povestea aceasta începe sub semnul verbului „a avea”. Primul lucru pe care îl știm despre 

Barbă-Albastră este că are multe bunuri și că are barba albastră. „A fost odată un om care avea 

acareturi frumoase în oraș și la țară, vase de aur și de argint, mobile cu broderii și calești cu totul și 

cu totul de aur. Dar din nenorocire, acest om avea barba albastră.”6Trăsătura fizică este prezentată 

ca un handicap, ca o anormalitate, care îl stigmatizează, deoarece „nu era femeie și fată care să nu 

fugă din calea lui.”7 Repulsia pe care el o inspiră se datorează atât bărbii sale cât și misterului care 

plana asupra sa, deoarece a rămas văduv de mai  multe ori și nu se știa nimic despre soțiile sale 

moarte. Căsătoria este privită aici ca o „condamnare la moarte.” Povestea ne spune că Barbă-

Albastră e „slut și înspăimântător”, dar „monstruozitatea sa fizică este mai degrabă simțită decît 

precizată”8  

Albastrul e o culoare ambivalentă. E culoarea Fecioarei, a funcției regale și făcea concurență 

roșului până în secolul al optsprezecelea, consemnează Catherine Velay-Vallantin. Apoi albastrul 

își ia revanșa și devine „culoarea preferată” a jumătate din populația adultă din toată Europa. Dacă 

albastrul a devenit o culoare a civilizației occidentale, poate să simbolizeze o virtute și un viciu, în 

acelașo timp. Latura negativă a albastrului este cea a bastradului. Culoarea bărbii devine astfel 

indicele lipsei de rang, de extracție inferioară, el este reprezentantul burgheziei îmbogățite și prin 

extrapolare, „Barbă-Albastră nu are sânge albastru.” 9  Barba albastră poate să semnifice 

„necivilitatea hirsutul (sălbăticia), tenebrele incomprehensiunii, doliul.”10 Eroul, în ciuda urâțeniei 

sale, a înfățișării respingătoare, are „ceva dintr-o ființă diferită, condamnată să trăiască singură și 

neînțeleasă sau să moară.”11 Barbă-Albastră este cel mai monstruos și cel mai bestial dintre soții din 

basme. Această poveste nu este chiar un basm, consideră Bruno Bettelheim. Cu excepția cheii-

magice care-i dovedește eroului că soția sa a încălcat interdicția, nu găsim nimic magic sau 

supranatural. Un alt lucru important, niciunul dintre personaje nu evoluează pe parcursul poveștii. 

Acest basm arată „aspectele distructive ale sexului.” Comportamentul soției poate să explice două 

posibilități: că ceea ce vede în camera interzisă nu e decât o imaginație a fantasmelor de angoasă 

sau că și-a înșelat soțul și speră ca el să nu afle nimic. Analiza ne arată că în ciuda caracterului 

macabru, acest basm ne învață că toate basmele au o morală și o umanitate superioară. Individul 

care caută să se răzbune în mod crud pe infidelitate este scos din starea de vătămare, ca și cel care 

nu vede în sex decît aspectul distructiv. Barbă-Albastră este o poveste care ne pune în gardă, le 

îndeamnă pe femei să nu cedeze curiozității sexuale, iar bărbații să nu se lase duși de furie atunci 

când sunt trădați. Bettelheim concluzionează că nimic nu e subtil în acestă poveste, nu se distinge 

nicio evoluție spre o umanitate superioară. Evenimentele catastrofice au loc, dar nimeni nu e mai 

bine, decât poate societatea care s-a debarasat de un Barbă Albastră.12 

S-a făcut o asociere a peronajului din această poveste cu Gilles de Rais. Acest lucru este un 

„clișeu al literaturii folclorice”, afirmă Catherine Velay-Vallantin 13 . Afinitățile celor două 

personaje, istorice și fictive sunt subliniate de Georges Bataille. El consideră că ceea interesează la 

personajul istoric Gilles de Rais este legătura cu monstruozitatea. El vorbea de un „monstru sacru”, 

dar în timurile îndepărtate, oamenii i-au dat numele de Barbă-Albastră. Gilles de Rais a fost mareșal 

al Franței, compagnionul Ioanei d’Arc, cunoscut pentru crimele nenumărate pe care le-a comis 

asupra copiilor și care au condus la executarea lui.14 Crimele sale i-au adus supranumele de Barbă-

Albastră. Orfan la vârsta de 11 ani, a primit de la bunicul său, violent și intrigant, o educație 

neglijentă. A deținut o avere imensă și a jucat un rol politic important. Angajat în războiul 

împotriva Angliei, el a întâlnit-o pe Ioana d’Arc pe care nu o mai părăsește. Executarea Fecioarei 

marchează sfârșitul vieții militare și pare să stea la originea dezechilibrului său mintal. Începe 

                                                           
6 Charles Perrault, op. cit., p. 109. 
7 Ibidem. 
8 Muguraș Constantinescu, op. cit., p. 172.  
9 Catherine Velay-Vallantin, op. cit., p. 70. 
10 Ibidem, p. 71. 
11 Muguraș Constantinescu, op. cit., p. 176. 
12 Cf. Bruno Bettelheim, op. cit.,pp. 429-434. 
13 Cf. Catherine Velay-Vallantin, op. cit., p. 72. 
14 ***Le Petit Larousse en couleurs, Ed. Larousse, Paris, 1995, p. 1619. 
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atunci să facă risipă de averea sa, iar ruina este rapidă. Se dedică alhimiei în speranța ca va găsi 

piatra filozofală. Eșecul căutărilor îl antrenează în evocări satanice sub influența unui aventurier 

italian. El merge până la sacrificarea copiilor, din care prezintă Satanei mâinile, inima și ochii. 

Practicile sale sadopederastice devin obiectul discuțiilor, se vorbește tot mai mult de dispariția 

copiilor, de oseminte găsite în casetelele sale. A fost acuzat de evocări demonice, violare a 

privilegiilor ecleziastice, omorârea copiilor, fiind excomunicat și condamnat la moarte. Nu a rămas 

din el decât amintirea fascinantă a unui monstru criminal, intrat în legendă și un caz inepuizabil de 

studiu pentru psihanaliști.15 
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”YAASSSS” AND ”YOLO”,  

TEENAGERS ENRICHING OXFORD ENGLISH DICTIONARY 

Profesor PUSKÁS-BAJKÓ Albina 

Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 

Speakers of English can juggle with more than a million words available – so the question 

arises: what is the motivation behind the yearly addition of a thousand more words year by year to 

our active vocabulary? Moreover, how does this addition happen? 

Authors of dictionaries have to constantly face the phenomenon of an expanding language. 

Speakers seem to be discontent with the already in use vocabulary, consequently, they add 

approximately 1000 new words every year. In 2017, the ”debutants included blog, grok, 

crowdfunding, hackathon, airball, e-marketing, sudoku, twerk and Brexit” (Andy Bodle: 2017) 

However, we should not think that users of the language are capable of crafting only 1000 new 

words. They are, in fact far more creative, designing for their own use five times more words. These 

aforementioned 1000 words are only the ones that make it to dictionaries, worthy of global attention 

and anofficial public debut in print. We might rightfully ask ourselves who are the authors of these 

newborn words and what is the process of inventing them; is there any rule in their formation or any 

trend in their becoming widely used? 

Many might complain that it is an unnecessary craze introduced by the youth, under the 

pressure of technology. This is not the case. The need for linguistic innovation has always been 

present. Let us not forget that William Shakespeare presumably introduced 500 new words (the 

most famous being lonely, hint, critic or swagger) in his body of work, being considered  one of the 

most prolific neologists, even if no one actually knows if he himself invented these words or he was 

only the first one to write them down – the 500 new words might have been in use in hi stime, 

although not in writing, but in the oral tradition. John Milton is considered to have introduced even 

more debutants,630 in total (of which pandemonium, fragrance, lovelorn are the most famous), and 

many other writers felt the necessity of enriching the language: Geoffrey Chaucer coined universe 

and approach, Ben Jonson introduced rant and petulant, Sir Thomas More presented atonement and 

anticipate for the first time, John Donne wrote down for the very first time self-preservation and 

valediction (Andy Bodle 2017). Writers are credited with most of our linguistic innovation, but the 

greatest neologists remain anonymous. 

While language is enriched day by day, naturally, new words and phrases entering 

mainstream language, teenagers are often accused of the fact that they undermine the standards of 

language, especially nowadays, due to their favourite channels of communication, like Messenger, 

Twitter, Snapchat and Twitter. But they are not to be blamed as much as they are, says Mary Kohn, 

a linguistic resercher at Kansas University. We should also remind ourselves that, just like in 

fashion, teenagers are the greatest trend-setters in languages, too. ”While adolescent speech is 

frequently described as more vernacular, it is even more frequently described as innovative.” (Kohn 

2013). Obviously, teenagers want to show their preferences in terms of the gang they choose, 

through the use of their clothes and language in the same time. The new words and phrases coined 

by them are ”sociolinguistic markers” of what is trendy and what is not. While ”LOL,” ”yaaaasss” 

and ”OMG” are fashionable, other five-ten year old words are not any more, as Megan  Garber puts 

it in her article ”How to Say ’Yes’ (by Not Saying ’Yes’)”: ”From yeah to yaaaas to yis, we’re 

rejecting the clinical yes and finding more nuanced ways t ogive our approval – and to hedge our 

bets.”, all due to teenage influencers who found the classical yes not expressive enough for all the 

ways they wanted to show approval. Let us keep in mind that the necessity of accepting YOLO 

(”acronym meaning you only live once, used to express the view that one should make the most of 

the present moment without worrying about the future”) and MOOBS (” the chiefly British 
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colloquialism used to describe unusually prominent breasts on a man”) in 2016 (BBC, 2016) was 

symbolic of modern day mentalities and problems. 

Thus, the Word of the Year category might have seemed outrageous at the time, but 

nowadays, these words seem totally acceptable and have lost their revolutionary flair. Let us check 

a few examples. In 2013, geek made its entrance to the OED, meaning ” stupid, awkward, or weak” 

(https://www.oed.com/), the same year twerking, thigh gap and bitcoin were accepted. In 2014, the 

star entry word was photobombing, spoiling a photograph by stepping in front of the person striking 

a pose, ”often doing something silly such as making a funny face” (https://www.oed.com/). In 2015, 

we got acquianted with binge-watch ”If you binge-watch a television series, you watch several 

episodes one after the another in a short time.” (https://www.oed.com/). In 2016 we had the 

opportunity to learn Trumpism, dude food and Hygge, in 2017 fake news, Insta and Unicorn, in 

2018 gaslight, MeToo and whitewash, to mention only a few famous ones. Moreover, the Oxford 

Society introduces additional categories, not only Word of the Year, such as:  

”Most Useful 

2014: even deal with or reconcile difficult situations or emotions (from "I can't even"). 

2013: because introducing a noun, adjective, or other part of speech (e.g., "because 

reasons," "because awesome"). 

2012: -(po)calypse, -(ma)geddon (hyperbolic combining forms for various catastrophes) 

2011: humblebrag (expression of false humility, especially by celebrities on Twitter) 

2010: nom (onomatopoetic form connoting eating, esp. pleasurably) 

2009: fail (noun or interjection used when something is egregiously unsuccessful) 

2008: Barack Obama (specifically, the use of both names as combining forms, such 

as ObamaMania or Obamacare)” (https://www.oed.com/). 

Or, a quick proof of how lively and original language can be: 

 

”Most Creative 

2015: ammosexual: someone who loves firearms in a fetishistic manner. 

2014: columbusing: cultural appropriation, especially the act of a white person claiming 

to discover things already known to minority cultures. 

2013: catfish: to misrepresent oneself online, especially as part of a romantic deception. 

2012: gate lice (airline passengers who crowd around a gate, waiting to board) 

2011: Mellencamp (a woman who has aged out of being a "cougar", named after John 

Cougar Mellencamp) 

2010: prehab (preemptive enrollment in a rehab facility to prevent relapse of an abuse 

problem) 

2009: Dracula sneeze (covering one's mouth with the crook of one's elbow when 

sneezing, seen as similar to popular portrayals of the vampire Dracula, in which he hides the 

lower half of his face with a cape) 

       2008: recombobulation area (an area at General Mitchell International Airport in which    

passengers that have passed through security screening can get their clothes and belongings back in 

order”” (https://www.oed.com/). 

After we have seen the way new words invented by teenagers infiltrating into the 

mainstream language, it comes as no surprise that, Oxford English Dictionary, always interested in 

documenting not only the meaning of words, but also how their use changer over the decades, or 

why not, the years, launches appeals to adolescents to tweet the newst and trendiest words and their 

meanings. Instead of being shocked by these newcomers, everyone should acknowedge them and 

learn their meaning, because in a few years, they will be average, everyday words. Language, after 

all, is made by us, especially by those who care about it. Language is not an artificial construct, 

”dictated from ivory towers. It is a bottom-up phenomenon. In a society wrought by 

intergenerational inequality, it is a wonderful message to the young, to tell them that their daily 

lives matter and are worthy of recording.” (Khan 2018) 

 

https://www.oed.com/
https://www.oed.com/
https://www.oed.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbole
https://en.wikipedia.org/wiki/Harris_Wittels
https://en.wikipedia.org/wiki/Onomatopoetic
https://en.wikipedia.org/wiki/Failure#Internet_memes
https://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://en.wikipedia.org/wiki/Obamania
https://en.wikipedia.org/wiki/Obamacare
https://www.oed.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Catfish_(film)
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CUM CREȘTEM MOTIVAȚIA ELEVILOR? 

Profesor FERENCZI Margit Gyongyi 

Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș, județul Mureș 
 

 

Dacă la început de an școlar toată lumea este entuziasmată, atât elevul cât și profesorul, pe 

măsură ce semestrul se derulează scade motivația elevilor, mai ales a unora dintre ei. 

Evaluările scrise, aplicate la toate materiile, dar și evaluările orale și implicit notele primate, duc la 

descreșterea interesului. 

Cum am putea revigora aceste aspecte și cum am putea crește motivația extrinsecă, este 

visul oricărui profesor. 

Motivația de a studia/ învăța lucruri noi, de a încerca noi alternative, de a persevere este 

preocupantă atât pentru elev, dar și pentru profesor. 

Anumite studii din domeniul neuroștiințelor au demonstrat că eliberarea dopaminei este 

promovată prin întâmpinarea provocărilor dorite, interacțiunea cu semenii, mișcarea, umorul și 

ascultarea muzicii, printre altele. Știind ce stimulează nivelul de dopamină al elevilor, acest lucru 

poate ajuta profesorul în încercarea de a menține sau reporni motivația. 

Dopamina este unul dintre principalii neurotransmițători de la nivelul sistemului nervos, o 

substanță care transmite informația între neuronii creierului, această substanță fiind implicată într-o 

varietate largă de activități diferite (de exemplu controlul motilității, al mișcărilor musculare). 

„Dopamina este un neurotransmiţător care ajută la controlarea centrilor de recompensă şi 

plăcere ai creierului. Dopamina mai ajută şi la reglarea mişcării şi reacţiei emoţionale, permiţându-

ne nu numai să observăm recompensele, ci să acţionăm, apropiindu-ne de acestea”( Psychology 

Today). 

„Când primim o recompensă de orice fel, în creierul nostru se eliberează dopamină. După un 

timp, stimulul şi dopamina pot conduce la un proces de învăţare. Cercetătorii au aflat recent că 

rapiditatea cu care învăţăm, precum şi caracterul permanent al procesului au o legătură directă cu 

cantitatea de dopamină disponibilă în creier. Pe măsură ce suntem recompensaţi iar şi iar, învăţăm 

la nivel foarte profund că ar trebui să continuăm să facem „acel ceva” şi astfel devine foarte greu să 

ne dezobişnuim de acest tipar comportamental”.  

Am făcut un studiu cu elevii în ceea ce privește dependența de dopamine - mai ales ceea 

creată de dependența de telefonul mobil, de anumite alimente, de muzică, de a citi cărți și de jocuri 

video. 

La întrebarea: „De câte ori îți verifici telefonul pe zi?”- răspunsurile au fost: 

46,15%- între 10-50 ori pe zi 

38,46%- între 50-100 ori pe zi 

7,69%- între 0-10 ori pe zi 

7,69%-de mai mult de 100 ori pe zi 

La întrebarea: „Devii nervos dacă nu îți găsești telefonul?” - răspunsurile au fost: 

3,84% au răspuns cu Nu 

96,15% au răspuns cu Da- dintre care 27 % au spus ca e o mare bucurie când în sfârșit l-au găsit, iar 

11,53% au răspuns că nu se mai pot concentra la altceva până când nu îl găsesc. 

La întrebarea: „Faci asta? 

Îți verifici telefonul în restaurant?- 30,70% au răspuns cu Da. 

Îți verifici telefonul la școală?- 69,23%- au răspuns cu Da.  

Îți verifici telefonul imediat ce te trezești?- 46,15% -au răspuns cu Da. 

La întrebarea: „De câte ori ai impresia că telefonul tău e cel care sună?” 

Niciodată- 42,30% 

1-2 ori/lună- 19% 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_nervos
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Creier
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.1000164
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.1000164
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1-2ori/săptămână-26.92% 

Aproape în fiecare zi-11,53% 

La întrebarea: „De câte ori nu te culci noaptea și joci jocuri video?” 

Niciodată- 61,53% 

De câteva ori pe an-19,23% 

De câteva ori pe lună-11,53% 

De câteva ori pe săptămână-3,84% 

La întrebarea: „Care este punctual tău slab în ceea ce privește diferite produse alimentare?”  

Desert, înghețată- 42,30% 

Bacon, chipsuri, cartofi pai- 50% 

Alimente grase/ cașcaval, alune, nuci-19.23% 

Bomboane, băuturi de fructe- 26,92% 

Fără a avea o interpretare exhaustivă a rezultatelor se poate vedea că într-o măsură mai mare 

sau mai mică toți subiecții au o oarecare dependență față de lucruri care cresc nivelul de dopamină. 

Prezint aici câteva dintre modalitățile de creștere a interesului elevilor pentru studiu și care 

par să crească și nivelul de dopamină, dar și motivația intrinsecă: 

1. Scurt ice-breaking înainte de a începe activitatea propriu-zisă- alegând un dans scurt în 

grup- am constatat bucurie mare în rândul elevilor și creșterea motivației. 

2. Diferite concursuri între elevi, când ei pun întrebările și tot ei răspund- activitate în grup- se 

pretează mai bine la recapitulare, dar nu numai. 

3. Desfășurarea de experimente- în care ei sunt cei care fac demonstrația crește foarte mult 

motivația și în rândul celor pasivi. 

4. Utilizarea telefonului pentru studiu- fie imagini fotografiate sau trimise pe grupul lor, fie 

căutare pe google a unor informații și completarea fișelor de lucru. 

5. Proiecte practice – modele, mulaje, planșe, material pe care elevul le va întocmi acasă sau la 

școală. 

6. Word search puzzle- căutare de cuvinte chei ale lecției, dar cu grad de dificultate sporit. 

7. Cuvinte încrucișate. 

8. Organ puzzle- decuparea unor organe și lipirea lor pe torsul uman. 

9. Jocul Kahoot- care stabilește chiar și ierarhia jucătorilor- se pot acorda și note. 
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VIZUALIZAREA - FACTOR ESENȚIAL ÎN PROCESUL EDUCATIV 

Prof. SZÉKELY Hajnal 

Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș 

 

“Tot ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce gândim.“ Buddha 

  

Vizualizarea, este o tehnică foarte eficientă pentru a atinge obiective bazate pe crearea de 

imagini mentale. Creierul uman nu poate distinge realul de imaginar.  În procesul educativ- când 

învățăm formal sau nonformal activăm mai multe simțuri. Fiecare persoană activează proporții 

diferite din acestea.  La majoritatea oamenilor predomină cel vizual, adică învață dacă văd un lucru. 

Vizualizarea și văzul sunt lucruri diferite.  

Văzul= memoria vizuală, procesul prin care mintea recepționează stimulii externi cu ajutorul 

ochilor, acel proces prin care este percepută lumea exterioară. 

Vizualizarea= este un proces de percepere “interioară“, cu “ochii minții”. Este procesul prin 

care se vizualizează intern, dar intervin și emoțiile.  

Sportivii de performată recurg  de multe ori la vizualizare, atât în timpul antrenamentului, 

cât și în timpul pre concursului.   Este un exercițiu mental, prin care ei "văd" situații din concurs, 

dar activează și emoțiile. De fapt ei retrăiesc concursul/ proba ca și când ar fi adevărat, astfel ei sunt 

pregătiți atât fizic, cât și emoțional și psihic. Acești sportivi sunt învingătorii, ei derulează "filmul" 
și nu este nimic neașteptat, doar părți ale jocului pe care le-a retrăit de mai multe ori.  

Sunt mulți elevi care fac astfel de vizualizări, unii conștienți, alții involuntari. Înainte de un 

examen foarte important ei vizualizează întregul desfășurător al examenului. În acest fel, ei reușesc 

să își învingă emoțiile, deoarece nu este nimic surprinzător. Sunt mai calmi, siguri pe ei, pentru că 

ei “au trăit“ deja acest eveniment. Cum? Prin vizualizare.  

Ar fi minunat ca această metodă de vizualizare să fie folosită de către cadrele didactice  atât în scop 

propriu cât și în scopul învățării elevilor cum să folosească această metodă.  

Dacă ne întoarcem în timpuri străvechi, vizualizarea era o tehnică foarte utilizată în mai 

multe scopuri. Ca și educație se scria pe tăblițe, apoi se memora textul cu incantație, ceea ce ajuta la 

memorare. Înainte de redarea textului era tot vizualizarea acestuia pentru un rezultat optim. Există 

documente în acest sens.  

De asemenea sunt înscrisuri în care se povestește despre vizualizare ca metodă sau tehnică 

de vindecare cu rezultate remarcabile. Bolnavul, își vizualiza corpul sănătos și ca atare a reușit să se 

vindece. Acest fenomen s-a întâmplat datorită faptului, că mintea umană percepe emoțiile. Creierul 

a emis impulsuri pentru un corp sănătos, de aceea și corpul până la urmă s-a supus comenzii și s-a 

vindecat.  

Meditația și rugăciunea le putem numi tot vizualizare, deoarece în aceste momente deja 

vedem ceea ce cerem, sau pentru ce aducem slavă. Vedem cu ochii minții intervenind și emoțiile 

puternice. Este ca și cum deja ceea ce cerem am fi obținut. Funcționează ca și lampa lui Aladin , 

când Duhul spune: “Dorința ta este poruncă pentru mine!“ 

Dar vizualizarea se poate percepe și ca un exercițiu în plus, o repetiție și de aceea situația este 

familiară și nu una străină. Adică se poate antrena ca și obicei zilnic. Rezultatele fiind excepționale. 

  Vă doresc să încercați această tehnică, deoarece rezultatele vor fi surprinzătoare.  
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ROLUL FINANȚĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  SPECIAL 
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Contabil șef, C.Ș.E.I. Nr. 1 Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 

 1. Caracterizarea generală a sistemului educațional 

 

Sistemul educaţional conceput ca sistem deschis participării actorilor multipli, flexibil 

facilitează obţinerea „valorii adăugate” în procesul de dezvoltare personală a fiecăruia şi trebuie 

astfel organizat încât să genereze încrederea reciprocă a actorilor implicaţi, atât a actorilor interni 

cât şi a celor externi, în oferta educaţională. 

Resursele umane constituie un potenţial uman deosebit, care trebuie înţeles, motivat sau 

antrenat în vederea implicării cât mai depline sau mai profunde a angajaţilor la realizarea 

obiectivelor organizaţionale. Din acest punct de vedere, individual, prin structura, mentalitatea şi 

cultura sa, se constituie într-o entitate biologică, care reprezintă întotdeauna marea “necunoscută” 

putând împiedica sau, dimpotrivă, putând potenţa o acţiune o activitate sau un proces. 

 Învăţământul special şi special integrat este parte integrantă a sistemului naţional de 

învăţământ din România, coordonat de Ministerul Educației Naționale. 

 Învăţământul special se realizează pe baza principiilor învăţământului democratic, a 

accesului tuturor copiilor la orice formă de educaţie, a dreptului la educaţie diferenţiată şi la 

pluralism educaţional, a dreptului la educaţie la toate nivelurile, indiferent de condiţia socială sau 

materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă sau vreo altă îngrădire ce ar 

putea constitui o discriminare. 

Educaţia specială - formă adaptată de pregătire şcolară şi asistenţă complexă (medicală, 

educaţională, socială, culturală) destinată persoanelor care nu reuşesc să atingă temporar sau pe 

toată durata şcolarizării nivelurile instructiv-educative corespunzătoare vârstei, cerute de 

învăţământul obişnuit. Educaţia şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale trebuie să 

corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor, prin evaluarea adecvată a potenţialului de învăţare/ 

dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării – recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor, 

dificultăţilor de învăţare. 

Educaţia specială este practicată de către cadre didactice calificate specializate şi devotate 

activităţii de învăţământ cu copiii care prezintă cerinţe educative speciale, de alţi specialişti şi de 

personalul didactic auxiliar1. 

Dezvoltarea învăţământului se realizează în concordanţă cu cerinţele diferitelor etape de 

evoluţie economico-socială şi cu accesul egal la instruirea tuturor membrilor societăţii. 

Învăţământul este chemat să contribuie într-o măsură din ce în ce mai mare la progresul de 

ansamblu al societăţii. Creşterea cheltuielilor publice pentru învăţământ se datorează acţiunii a mai 

multor factori: demografici, economici, sociali, politici2. 

 

2. Cheltuieli publice și eficiența lor  

2.1. Definirea cheltuielilor publice 

Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în expresie bănească care se 

manifestă între stat pe de-o parte şi persoane fizice şi juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării 

şi utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia. 

                                                           
1 R E G U L A M E N T U L de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat 
2 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Finantarea%20invatamintului_O%20strategie%20importanta%20a%20st

atutului.pdf, 18.10.2019 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Finantarea%20invatamintului_O%20strategie%20importanta%20a%20statutului.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Finantarea%20invatamintului_O%20strategie%20importanta%20a%20statutului.pdf
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Cheltuielile publice se manifestă sub forma plăţilor efectuate de stat din resurse mobilizate 

pe diferite căi pentru achiziţii de bunuri sau prestări de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor 

politicii statului. Conţinutul economic al cheltuielilor publice se află în strânsă legătură cu destinaţia 

lor. Astfel, unele cheltuieli exprimă un consum definitiv de produs intern brut reprezentând valoarea 

plăţilor pe care le efectuează instituţiile publice sub forma cheltuielilor curente, iar alte cheltuieli 

exprimă o avansare de produs intern brut sub forma participării statului la finanţarea capitalului, atât 

în sfera materială cât şi în sfera nematerială.3 

2.2. Cheltuieli publice pentru învățământ 

Cheltuiala publică, în sens economic constituie rapoarte și procese economice de distribuire 

a produsului intern brut (PIB) concretizate în utilizarea resurselor financiare cu scopul realizării 

obiectivelor de interes public.  

Educaţia şi pregătirea profesională sunt cele mai importante investiţii în capitalul uman. 

În opinia mea, investiţia în capitalul uman demonstrează eficientizarea producţiei. Investiţia 

în capitalul uman se recuperează în timp. Personalul fiind calificat în domeniul în care îşi desfăşoară 

activitatea este mult mai eficient decât personalul care are o specializare medie. 

Cheltuielile privind educația sunt considerate a fi investiții intelectuale și înfățișează unele 

caracteristici distincte, cum ar fi: 

 Această categorie de investiții sunt caracterizate a fi pe termen lung deoarece 

rezultatele apar după o perioadă prelungită de timp; 

 Produc personal didactic calificat; 

 Sunt exceptate de la uzura morală4. 

            Cheltuielile pentru învăţământ reprezintă de fapt, investiţii intelectuale. Investiţia 

intelectuală derivă din existenţa capitalului intelectual. Capitalul intelectual nu se realizează prin 

procurarea de mijloace de producţie, ci prin acţiuni de învăţământ care dau individului posibilitatea 

să-i valorifice în condiţii mai bune moştenirea sa genetică, aptitudinile, capacitatea de muncă. 

Perioada de obţinere a efectelor în cazul investiţiilor intelectuale coincide cu viaţa activă a omului 

(35- 40 ani), pe când investiţiile materiale durează mai puţin de 10 ani. În prezent, în Republica 

Moldova, ca şi în România, în afara pregătirii realizate la nivel naţional, prin şcoală, foarte puţine 

întreprinderi acordă importanţa cuvenită formării profesionale la locul de muncă. Privite ca 

investiţii, cheltuielile pentru învăţământ, fac necesitatea calculării eficienţei lor. Pentru aceasta, este 

necesar să cunoaştem elementele care o determină: efortul şi efectele, respectiv costul şi beneficiile. 

Costurile conţin resursele alocate învăţământului din buget sau alte fonduri, cheltuielile indirecte, 

lipsa de câştig, cheltuielile familiilor ş.a. Beneficiile aduse de învăţământ (evaluate cu ajutorul 

metodei profilul vîrstă-câştig, conform căreia se consideră că pe măsura creşterii gradului de 

instruire şi calificare, a numărului de ani de şcoală, cresc şi câştigurile realizate), sunt echivalente cu 

suma veniturilorsuplimentare datorate învăţământului, calculate pe toată perioada vieţii active. Cu 

alte cuvinte, eforturile sunt identificate cu cheltuielile de investiţii care includ atât cheltuielile 

propriu-zise de învăţământ, cât şi cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de 

învăţământ (cheltuieli curente) alături de eforturile făcute de agenţi economici, de organizaţii sau de 

populaţie pentru învăţământ5. 

 

2.3. Eficiența cheltuielilor publice pentru educație în România 

 

Metodele de dimensionare aplicate, la nivel național, în finanțarea cheltuielilor trebuie 

asigurat un nivel de eficiență economic ridicat. De aici, interesul major pentru urmărirea 

conexiunilor realizate între cheltuielile privind învățământul și produsul intern brut (PIB) al fiecărei 

                                                           
3 Felicia C . Macarie, Finanţe şi bugete publice, 

file:///C:/Users/user/Downloads/Finan%C5%A3e%20%C5%9Fi%20bugete%20publice-Macarie-curs.pdf, 18.10.2019 
4 Gheorghe D. Bistriceanu, Gheorghe Popescu, Bugetul de stat al României, Editura Universitară, București, 2007 
5 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Finantarea%20invatamintului_O%20strategie%20importanta%20a%20st

atutului.pdf 

file:///C:/Users/user/Downloads/FinanÅ£e%20Å�i%20bugete%20publice-Macarie-curs.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Finantarea%20invatamintului_O%20strategie%20importanta%20a%20statutului.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Finantarea%20invatamintului_O%20strategie%20importanta%20a%20statutului.pdf
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țări, inclusiv rata de acoperire a cheltuielilor în PIB. Determinarea ratei de cuprindere a cheltuielilor 

în PIB se determină astfel: Cpi = PIBp x c, unde: 

Cpi – cheltuieli publice pentru educație prevăzute în buget; PIBp – produsul intern brut 

prevăzut; c – cota procentuală de PIB pentru aceste cheltuieli6. 

3. Sursele de finanțare ale învățământului special 

Principala sursă de finanțare a învățământului este Bugetul statului 

Finanțarea învățământului special și special integrat se asigură de la consiliile județene/ale 

sectoarelor municipiului București7. 

Finanţarea sistemului de învăţământ preuniversitar pe baza standardelor de cost evidenţiază 

situaţia de subfinanţare în care se află cu prioritate acele şcoli care au elevi aflaţi în risc de abandon 

şcolar, inclusiv elevi cu dizabilităţi şi/sau CES, a căror şcolarizare necesită o paletă foarte largă de 

intervenţii educaţionale şi de susţinere. Promovarea politicii de incluziune la nivel de sistem nu este 

posibilă în lipsa unor alocări bugetare suplimentare8. Învățământul special nu este finanțat la nivelul 

costului standard/elev. 

Surse de finanțare ale sistemului de învățământ sunt: sponsorizări, donații și alte forme de 

sprijin acordate de către diferite firme, fundații, asociații etc. 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Inspectoratele școlare asigură, în 

conformitate cu prevederile legale, resursele necesare privind dotarea corespunzătoare a bazei 

didactico-materiale a unităților și structurilor de învățământ special și special integrat, potrivit 

specificului procesului de învățare și al necesităților financiare. Sursele de finanțare se pot completa 

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare9. 

Insuficiența resurselor financiare adecvate transformă una dintre cele mai importante bariere 

în participarea cu succes la educaţie a copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă. Lipsa 

fundamentării aprofundate şi transparente a costurilor financiare suplimentare pe care le necesită 

şcolarizarea elevilor cu dizabilităţi şi/sau CES în învăţământul de masă, nici studii de comparare a 

costurilor şcolarizării acestei categorii de copii.  
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ÎNVĂȚĂM ȘI MUNCIM ÎMPREUNĂ PENTRU NOI ORIZONTURI 

PROIECT EDUCAȚIONAL ERASMUS+ 

Nr.2019-1-RO01-KA105-061528/ Acțiunea Cheie 1 - Tineret / ERASMUS+ 

Profesor psihopedagog Eugenia Roxana DIN 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 
Având deja o experiență în scrierea și implementarea proiectelor Erasmus+ am considerat ca 

în anul școlar 2019-2020 să trecem la un alt nivel, acesta reprezentând educația non-formală pentru 

tinerii cu cerințe educative speciale.  

Proiectul ”Învățăm și muncim împreună pentru noi orizonturi” va completa activitățile 

non-formale derulate de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 din Tîrgu-Mureș. 

Prin acest proiect ne dorim crearea unei oportunități prin care 16 tineri cu nevoi speciale din 

culturi diferite (România/ Ungaria) să se cunoască între ei și să construiască un demers eficient de 

incluziune școlară și socială pentru toți și fiecare racordat la valori și standarde promovate la nivel 

european. 

SCOPUL: 

La finalul proiectului 16 tineri cu nevoi speciale cu vârste între 13-18 ani, din țările 

participante, vor dobândi competențe socio-emoționale de rezolvare a conflictelor și de relaționare 

optimă cu cei din jur, facilitând incluziunea la nivelul comunității multiculturale. 

Pentru acest scop, ne propunem ca până la finalul proiectului, să atingem următoarele 

OBIECTIVE:  

 dezvoltarea competențelor de management al conflictelor  

 optimizarea competențelor de relaționare cu ceilalți prin implicarea în interacțiuni sociale în 

context multicultural (noi culturi, obiceiuri și stiluri de viață, în special prin învățare 

reciprocă) 

 să consolideze valori precum solidaritatea, democrația, prietenia. 

 Toate aceste procese de învățare vor fi declanșate prin metode de educație non-formală. 

Activitățile propuse în cadrul proiectului sunt: 

- Participarea unui număr de 16 tineri cu nevoi speciale cu vârste cuprinse între 13-18 ani la 

activitatea de mobilitate ÎMPREUNĂ REUȘIM!; 

- Organizarea unor Ateliere de artă și creație; 

- Expoziții cu produsele rezultate în urma atelierelor; 

- Workshop-uri cu cadre didactice, tineri din instituția organizatoare și din alte organizații 

(Asociații, ONG-uri); 

- Activități de diseminare la nivel local/ județean și national; 

Durata proiectului este de 9 luni, începând cu 30.09.2019, când a avut loc Conferința de lansare 

a proiectului și finalizându-se în 29.06.2020. 
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La Conferința de lansare a proiectului au participat aproximativ 40 de persoane 

(reprezentanți ai instituției partenere din Ungaria, profesori, psihopedagogi, terapeuți, părinți, tineri, 

reprezentanți ai unor O.N.G.-uri: Asociația Șanse Pentru Toți, Asociația Mâini dibace, Asociația 

Alfa Transilvană). 

Activitatea principală din cadrul acestui proiect ”Împreună reușim” – activitate de 

mobilitate a tinerilor din cele două țări, se va desfășura în perioada 23.03.2020.-29.03.2020 / Sovata 

jud. Mureș. 

În cadrul acestei activități cei 16 tineri alături de 5 lideri de grup vor desfășura diverse 

activități în care se vor utiliza metode de învățare non-formală și informală. 

Rezultatele și impactul pe care acest proiect și-l propune vor fi diseminate în cadrul unor 

workshop-uri, comisii metodice de specialitate și mass-media. 

Impactul asupra participanților: 

- Dezvoltarea competențelor de manangement de rezolvare a conflictelor 

- Canalizarea și direcționarea comportamentului agresiv spre manifestări artistice 

- Creșterea motivației și satisfacției tinerilor cu cerințe educative speciale 

- Creșterea stimei de sine a tinerilor cu cerințe educative speciale 

- Dezvoltarea abilităților de comunicare 

- Dezvoltarea capacității de muncă în echipă 

- Transformarea comportamentelor indezirabile în comportamente dezirabile 

- Diminuarea frecvenței și intensității conflictelor la nivelul colectivului de tineri 

- Creșterea influenței pozitive asupra dezvoltării afective și emoționale 

- Creșterea capacității de reacție la diversitatea socială, lingvistică si culturală 

- Creșterea capacității de a răspunde nevoilor tinerilor cu cerințe educative speciale 

- Îmbogățirea cunoștințelor, schimbarea atitudinilor, comportamentelor și a modului de gândire 

- Formarea de noi legături 

- Îmbunătățirea relațiilor interpersonale 

- Aplicarea tehnicilor și strategiilor învățate în cadrul mobilității 

- Creșterea gradului de integrare școlară și socială 

- Valorizarea potențialului creativ al tinerilor 

- Promovarea și vizibilitatea activităților de mobilitate a tinerilor din cadrul instituțiilor 

- Creșterea capacitătii de înțelegere a interconexiunilor dintre educația formală și non-formală 

Impactul asupra instituțiilor: 

- Îmbunătățirea relațiilor între tineri 

- Scăderea gradului de violență la nivelul celor două instituții 

- Creșterea gradului de vizibilitate a instituțiilor la nivel local, național si internațional 

- Scrierea de noi proiecte Erasmus+ 

- Consolidarea cooperării cu parteneri din alte țări 

- Creșterea capacității angajaților de a-și asuma responsabilități 

- Formarea / creșterea oportunităților de manifestare artistică 

- Creșterea numărului de participanți pentru atelierele derulate în afara instituțiilor 

- Integrarea bunelor practici și a metodelor noi în activitățile zilnice. 

La nivel local/regional: 

- Ne dorim să oferim comunității locale și regionale exemple de bună practică. 

- Prin implementarea proiectului, a valorificării și diseminării rezultatelor acestuia, prestigiul și 
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vizibilitatea instituțiilor în comunitate vor crește. Postarea pe site-urile instituțiilor, pe pagina de 

facebook a școlilor a rezultatelor mobilității, a diferitelor inițiative derulate în activitățile cu tinerii 

și publicarea de către profesorii implicați a unor articole în revista școlii si în presa locală vor 

contribui la valorizarea potențialului creativ al tinerilor cu nevoi speciale și în implicarea 

comunității în acțiunile de manifestare prin acțiuni de voluntariat la acțiunile cu manifestare 

artistică în grupurile de tineri cu cerințe educative speciale. 

La nivel național: 

- Inluziune socială 

- Scăderea infracționalității 

La nivel european/internațional: 

- Alinierea învățământului incluziv prin educația non-formală la standardele  europene/ 

internaționale 

- Dezvoltarea contactelor pentru împărtășirea exemplelor de bună practică 

- Identificarea de potențiali parteneri pentru noi proiecte Erasmus+  

- Contribuirea la o înțelegere interculturală 

 

Echipa de proiect: 

    Manager proiect: prof. Roxana DIN  

              Director prof. Anișoara MOGA 

              Director adjunct prof. PÉTERFFY Csilla 

              prof. MOLDOVÁN Erzsébet 

    Responsabil financiar: Luminița ANDONE 
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DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ PRIN INTERMEDIU PROIECTELOR 

EDUCAȚIONALE 

 Exemplul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1 Târgu Mureș 

Prof. Anișoara MOGA, 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1, Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 

Interacțiunile dintre oameni și prezența unor obiective comune sunt aspectele ce definesc, în 

general, o organizație. Școala, instituția de învățământ, se încadrează în aceste coordonate, deci este 

o organizație, iar contextul social și structural în care funcționează, pe lângă caracteristicile și 

particularitățile proprii fiecărei entități de acest gen, îi imprimă un parcurs cu multiple oportunități 

ce pot fi valorificate. Acest parcurs poate fi cel al organizației care învață, ceea ce înseamnă că, în 

urma analizei realității în care există, și-a proiectat o direcţie clară de dezvoltare, traiectorie în 

funcție de care îşi planifică activitatea în mod eficient şi flexibil. Totodată, sistemul de referință al 

învățării nu este subiectul care învață în cadrul organizației, ci organizația în ansamblu. 

 Învățarea continuă este principiul prețuit și valorificat la nivelul organizațiilor care învață, 

eficiența acestuia fiind evidențiată când fiecare experiență este considerată drept  o oportunitate 

pentru a învață. Conform concepției lui Peter M. Senge, „organizația care învață“ (learning 

organization) este aceea în care oamenii își dezvoltă în mod continuu capacitatea de a obține 

rezultatele pe care le doresc cu adevărat, în care sunt dezvoltate și cultivate noi modele de gândire, 

în care aspirațiile comune sunt adoptate în mod liber și în care oamenii învață continuu să facă totul 

împreună.  

Caracteristicile organizaţiei care învaţă, conform fondatorului conceptului, Peter Senge, în 

lucrarea „ A cincea disciplină. Arta și practica organizațiilor care învață”, sunt următoarele:  

• oamenii îşi dezvoltă în mod continuu capacitatea de a obţine rezultatele pe care le doresc cu 

adevărat;  

• sunt dezvoltate şi cultivate noi modele de gândire, în care aspiraţiile comune sunt adoptate în mod 

liber şi în care oamenii învaţă permanent să facă totul împreună;  

• furnizează continuu oportunităţi de învăţare pentru toţi componenţii ei; asigură îmbinarea 

performanţei individuale cu performanţa organizaţională;  

• sprijină cercetarea, dialogul, punerea de întrebări şi îi face pe oameni să fie mai deschişi şi să îşi 

asume riscuri;  

• consideră tensiunea creatoare ca o sursă de energie şi de reînnoire. 

Conform opiniei lui Peter Senge, „organizația care învață“ este caracterizată prin cinci 

dimensiuni: gândirea sistemică; măiestrie personală; modele mentale; existența unei viziuni 

comune; învățarea în echipă.  

1. Gândirea sistemică - este elementul esențial al „organizațiilor care învață“. Fiecare dintre 

componenții organizației își cunoaște sarcinile proprii și înțelege modul în care acestea 

interacționează cu sarcinile celorlalți în procesul global de oferire a bunurilor și serviciilor.  

2. Măiestrie personală - toți membrii organizației sunt preocupați de cât mai bună cunoaștere a 

sarcinilor ce le revin. În felul acesta, organizația poate depăși cu succes toate problemele cu care se 

confruntă.  

3. Modele mentale - construirea, în mod explicit, a unor modele mentale asupra a ceea ce membrii 

organizației tind să devină sau să facă. Acestea permit o profundă și integrată analiză critică a 

faptelor, conceperea de generalizări și elaborarea unor imagini care influențează modul în care 

oamenii înțeleg lumea și acționează.  

4. Existența unei viziuni comune - aceasta permite ca toți angajații să aibă o percepție clară privind 

viziunea organizației și face posibil ca fiecare angajat să acționeze în mod conștient pentru 

transpunerea viziunii în practică.  
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5. Învățarea în echipă - toți membrii organizației lucrează împreună, concep soluții de rezolvare a 

noilor probleme și le aplică tot împreună.  

Pentru transpunerea în practică a principiilor „organizației care învață“,  între activitățile 

acesteia se regăsesc experimentarea unor noi modalități de abordare a diferitelor situații și 

provocări,  învățarea din propria experiență și recunoașterea greșelilor, învățarea din experiența 

altora și prin preluarea unora dintre practicile de succes ale acestora.  

Raportat la perspectiva expusă mai sus, valorile urmărite în cultura organizațională a 

Centrului Școlar pentru Educație Nr. 1 Târgu Mureș vizează, spre exemplu, respectul pentru 

persoana cu dizabilități, crearea unui mediu școlar prietenos și de calitate, dorința de a învinge și de 

a reuși, asumarea răspunderii personale, deschidere față de schimbare și încrederea în sine. Astfel, 

dorim permanent să ne consolidăm poziția de verigă valoroasă în sistemul rețelei de suport adresat 

persoanelor cu dizabilități, oferta educațională a instituției noastre cuprinzând:  

 asigurarea intervenției timpurii pentru copiii cu dizabilități senzoriale și/sau de intelect, 

moderate, severe și asociate; 

 școlarizarea copiilor cu diverse tipuri și grade de dizabilități; 

 recuperare – compensare prin terapii specifice, atât pentru copiii cu cerințe educaționale 

speciale din școala noastră, cât și pentru cei integrați în învățământul de masă; 

 servicii de evaluare complexă; 

 informare și consiliere pentru familiile copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

Calitatea și performanța acestor activități sunt asigurate de echipa multidisciplinară de 

profesioniști alcătuită din profesori psihopedagogi, logopezi, educatori, kinetoterapeuți, cadre 

didactice de sprijin, asistent social și asistent medical.  

În ultimii  ani, Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureş s-a încadrat pe o 

traiectorie de dezvoltare organizațională și prin intermediul proiectelor educaționale. Pornind de la 

cele derulate la nivelul instituției, școala noastră a învățat treptat să dezvolte și implementeze, pas 

cu pas, în parteneriat cu alte instituții, diverse proiecte regionale, naționale și internaționale.  

Le voi aminti, în continuare, pe câteva dintre ele, pentru a evidenția acest traseu, parcurs 

treaptă cu treaptă, pornind de la idei frumoase pe care le-am dezvoltat doar între noi, în spațiul 

școlii, alăturându-ne apoi unor propuneri din orașul, județul sau țara noastră și până la a participa la 

evenimente în diferite țări europene. 

CĂLĂTORIND PRIN EUROPA -  Evocarea specificului cultural a cinci ţări  

europene în activităţi educative, care să prilejuiască elevilor C.Ş.E.I. Nr.1 

Târgu Mureş contactul cu cât mai multe caracteristici ale acestor naţiuni,  

  prin intermediul imaginii, sunetului, mişcării şi gustului. 

 

HEARTMATE – activități de pictură derulate 

 cu voluntari  elevi ai Liceului de Artă.    

  

ATELIERELE ANOTIMPURILOR –  

diverse tipuri de activități inedite și interesante  

pentru marcarea și conștientizarea schimbărilor din natură. 

 

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

- activități artistice derulate în parteneriat  

cu elevi din învățământul de masă. 

 

OLIMPIADELE KAUFLAND, program derulat la nivel național: s-au 

realizat 50 de activităţi din toate categoriile prevăzute de acest program: mediu; 

sport și sănătate; știință cultură și sănătate; creativitate și 

tradiții. 
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”INIMI PENTRU INIMI”  - dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor 

cu Dizabilități 

Prilejuiește diverse acțiuni pentru promovarea solidarității, toleranței și 

respectului. 

 

FESTIVALUL NAȚIONAL DE TALENTE ARTISTICE  

 ”DESCOPĂR FRUMOSUL DIN MINE” 
 

 Inclus în CAEN și ajuns la cea de-a 

IV-a ediție, acest Festival inițiat și 

organizat an de an de școala noastră își 

propune să  aducă, de fiecare dată, o nouă 

contribuție la procesul complex și îndelungat al integrării 

persoanelor cu dizabilități. Crezul nostru este că acești elevi pot, vor și merită să participe, în cât 

mai multe forme, la viața socială a comunității, școlii, revenindu-i rolul prioritar de a le crea și 

facilita astfel de experiențe.  

”Binele, Adevărul și Frumosul sunt valorile esențiale pe care școala le poate transmite.  Binele 

și Frumosul sunt ale copiilor cu dizabilități pe scena Festivalului, iar integrarea lor este Adevărul 

acestui Festival !”  - este motto-ul cu care am am pornit la drum în organizarea ediției curente, iar 

feed-backul pozitiv al tuturor celor peste 250 de participanți anuali, elevi din întreaga țară alături de 

cadrele didactice dedicate care i-au pregătit, ne motivează în a continua.   Interesul larg pe care l-a 

stârnit și succesul întregului proiect este datorat și aportului şi susţinerii active din partea factorilor 

implicaţi: Primăria Municipiului Târgu Mureș, al cărui sprijin îl obținem în urma participării la 

Concursul de proiecte destinat instituțiilor de învățământ, Consiliul Județean Mureș, Asociația 

”Șanse pentru Toți”, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul”.   

”ZÂMBET DE COPIL” - participări cu formații artistice la   

Festivaluri Internaționale din Italia, Macedonia, Grecia, Muntenegru.  

Premiile obținute de echipa CȘEI Nr.1 Târgu Mureș  au evidenţiat  

potenţialul valoros al elevilor cu CES. 

 

 

 

”BALANCE – O ȘCOALĂ MAI BUNĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ”-  

PROIECT ERASMUS+ 

 

                                            

 

Derulat în perioada septembrie 2018 – octombrie 

2019, primul nostru proiect Erasmus+ are ca scop 

dezvoltarea unui plan de acțiune pentru prevenirea violenței, managementul  conflictelor și optimizarea 

incluziuni școlare și sociale a  elevilor cu cerințe educaționale  speciale. Astfel, ne-am propus 

cunoașterea, dezvoltarea  și implementarea unui pachet de măsuri care să cuprindă competențe 

profesionale, conținuturi curriculare, strategii manageriale, metode, mijloace și tehnici inovative care să 

servească  atingerii scopului propus.  

Activitățile proiectului cuprind:  

• Participarea unui număr de 15 cadre didactice ale școlii la 3 cursuri de formare profesională, 5 

persoane/curs: ”Teaching strategies, conflict management and emotional literacy” (Barcelona), 

”Creative drama for pupils with special needs” (Berlin), Towards the Inclusive Classroom: 

Special Needs Children (Leiria) 

• Implementarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor, dobândite la cursurile de formare, în 

activitățile directe cu elevii;  
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• Workshop-uri cu cadre didactice, părinți, specialiști;  

• Elaborarea planului de acțiune pentru prevenirea violenței, managementul   conflictelor și 

optimizarea incluziunii școlare și sociale a  elevilor cu cerințe educative speciale;  

• Activități de diseminare la nivel local, județean și național. 

   Impactul asupra participanților la cele 3 mobilități de formare profesională cuprinde: 

îmbunătățirea competențelor de gestionare a situațiilor conflictuale în spațiul școlar, dezvoltarea 

competențelor privind utilizarea unor metode creative în activitatea didactică, creșterea capacității de a 

răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilitați, o mai bună cunoaștere a strategiilor, metodelor și 

sistemelor incluzive eficiente din diferite țări, creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu 

zi, oportunități sporite pentru dezvoltarea profesională, personală și a carierei și, nu în ultimul rând, 

îmbunătățirea competențelor lingvistice. 

Pentru elevi, acest proiect crează oportunitaea dezvoltări inteligenței emoționale și 

competențelor sociale, reducerea comportamentelor indezirabile, diminuarea frecvenței și 

intensității conflictelor între ei, creșterea gradului de integrare școlară și socială acestora. 

În ansamblu, impactul proiectului asupra instituției noastre, vizează creșterea calității actului 

educațional oferit de școală, diversificarea ofertei școlare, îmbunătățirea calificărilor cadrelor 

didactice, un mediu mai modern, mai dinamic în cadrul instituției pregătit să integreze bune practice 

și metode noi în activitățile de zi cu zi, creșterea prestigiului instituției la nivel local, național și 

internațional. 

În acest context,  beneficiile pe termen lung vizează: implementarea anuală a planului de 

acțiune pentru prevenirea violenței, managementul conflictelor și optimizarea incluziunii școlare și 

sociale a  elevilor cu cerințe educative speciale  și cuprinderea acestora în Planul de Dezvoltare 

Instituțională; alinierea învățământului incluziv la standardele europene; dezvoltarea contactelor 

pentru împărtășirea bunelor practici; identificarea de potențiali parteneri pentru noi proiecte 

Erasmus+.  

Toate aceste proiecte amintite sunt relevante pentru parcursul ascendent pe care ne încadrăm 

ca instituție școlară, iar dorința și acțiunile ne sunt consecvente cu continuarea lui, valorificând la 

maxim fiecare oportunitate de învățare, convinși fiind că, și în această arie, a proiectelor 

educaționale, învățarea înseamnă dezvoltare.  

 

Bibliografie: 

1. Senge P. (2012), A cincea disciplină. Arta și practica organizațiilor care învață, 

Businesstech 
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PROIECTUL ERASMUS+ 

„BALANCE – O ȘCOALĂ MAI BUNĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ” 

Prof. Cristina Irina MURVAI 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș, județul Mureș 
 

 
 

Erasmus+ este  programul  Uniunii Europene (UE) pentru educaţie, formare, tineret şi sport 

care oferă noi oportunităţi de educaţie și  formare. 

”BALANCE – O școală mai bună pentru o viață mai bună” a fost primul proiect Erasmus+ 

al școlii noastre. 

Scopul acestuia a fost  dezvoltarea unui plan de acțiune pentru prevenirea violenței, 

managementul conflictelor și optimizarea incluziunii școlare și sociale a  elevilor cu cerințe 

educaționale speciale. 

Obiectivele propuse: 

 dezvoltarea competențelor profesionale privind implementarea strategiilor incluzive 

europene; 

 cunoașterea unor metode și tehnici moderne de gestionare a comportamentelor indezirabile 

și a situațiilor conflictuale; 

 elaborarea și implementarea unei strategii  de creștere a competențelor sociale ale elevilor cu 

cerințe educaționale speciale; 

 deschiderea școlii pentru valorile europene ale educației incluzive; 

 îmbunătățirea competențelor lingvistice a cadrelor didactice. 

Proiectul s-a desfășurat în perioada septembrie 2018 – octombrie 2019 și a avut ca activități 

principale participarea a 15 profesori din școala noastră la 3 cursuri de formare profesională. 

 Pe baza celor aflate la aceste cursuri se desfășoară multe tipuri de activități cu elevi și 

profesori prin care urmărim să îmbunătățim experiența noastră, a tuturor la școală.  

Primul curs de formare ”Teaching strategies, conflict management and emotional literacy” 

a avut loc la Barcelona, Spania în perioada 22 octombrie – 4 noiembrie 2018.      

Tematica cursului, pe întreaga perioadă a celor două săptămâni, a gravitat în jurul ideii că 

“starea de bine (well being) trebuie să devină prima valoare a unei școli”. La finalul cursului, 

cadrele didactice participante la această mobilitate au înțeles ce pot face  în școala lor, cum se pot 

implica și cum își pot proiecta întreaga activitate didactică, toate acestea respectând motto-ul: 

“Profesori fericiți, elevi fericiți!” 
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Pentru aceasta suntem foarte atenți la: 

 cum organizăm orele, 

  ce strategii alegem pentru a desfășura activități atractive în care elevii să fie activi și implicați,  

 cum ne planificăm timpul, 

 cum să avem grijă să facem ceea ce ne place și ceea ce ne face bine, fără a uita de interesele și 

pasiunile noastre, de mișcare, relaxare și relaționare, 

 cum să fim atenți la gândurile și sentimentele noastre și ale celorlalți, dat fiind faptul că 

emoțiile și gândurile determină comportamentul, 

 cum să interacționăm cu cei din jur când se întâmplă să facă lucrurile diferit de noi sau când 

poate ne fac rău, 

 cum să planificăm lucruri noi pentru școala noastră. 

Cu alte cuvinte, s-au discutat și dezbătut teme ca: educația pozitivă în școli, utilizarea unor 

instrumente de comunicare eficiente pentru a dezvolta relații mai bune cu colegii, cu elevii și cu 

familiile acestora, înțelegerea și prevenirea bournout-ului, ascultarea activă și empatică, 

ingredientele well-being-ului, managementul conflictelor, dezvoltarea inteligenței emoționale și 

sociale atât a profesorilor cât și a elevilor, yoga și mindfullness, activități practice care favorizează 

bunăstarea, coeziunea grupului, apartenența la comunitatea școlară. 
 

     
Au împărtășit din experiența lor personală, au povestit despre școlile și activitățile 

educative, despre provocările pe care le întâmpină, despre lucruri care funcționează sau care trebuie 

schimbate, profesori din Polonia, Ungaria, Norvegia, Austria și Grecia, alături de cadrele didactice 

din România.  

Cu siguranță participanții la curs s-au întors mai bogați, mai motivați, poate cu o altă viziune 

în ceea ce privește sistemul educațional și poate cu dorința de a schimba ceva, mai întâi în ei, dar și 

în cei din jur. Informațiile primite și experiența trăită are impact atât în planul dezvoltării personale 

cât și în plan profesional. 

                                                                               

 

 

     

 

 

 

Al doilea curs de formare “Creative drama for pupils with special needs”, s-a derulat în 

perioada 04 – 08 februarie 2019, la Berlin, Germania 

Cursul de formare a oferit informații privind: 

  folosirea instrumentelor de dramă în clasă ca metodă de predare, 

  utilizarea instrumentelor dramatice ca instrumente de incluziune 

socială, 

  utilizarea dramei pentru copii cu nevoi  speciale și dificultăți de 

învățare, 

  tehnici de evaluare prin activități dramatice, 

  comunicare eficientă prin activități dramatice. 
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În urma unei întâlniri cu un copil cu cerințe educaționale speciale și mama lui, colegele 

noastre au avut oportunitatea de a împărtăși experiențele și au realizat o dramatizare-scenetă cu 

tema: „Momentul conștientizării existenței dizabilității la copil. Trăirile părinților.” 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                    

   

 

     

 

De asemenea au experimentat teatrul prin aventură, drumeții tematice, dramatizarea unei 

scenete utilizând materiale din natură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizitând muzeul Jugend Museum Schöneberg din Berlin, ele au descoperit diversitatea 

culturală a Berlinului, fără cărți sau materiale didactice obișnuite. 

Au vizionat o scenetă în care joacă copii cu diverse dizabilități și familiile acestora.  

Participarea colegelor noastre la acest curs alături de cadre didactice din Polonia, Turcia, 

Spania și Lituania, pe lângă conținutul tematic al cursului, a 

contribuit într-o măsură 

semnificativă la cunoașterea și 

promovarea practicilor europene de 

educație incluzivă a copiilor cu 

cerințe educaționale speciale. 

Pe baza experiențelor trăite, a 

cunoștințelor acumulate și din 

dorința de a valorifica aceste 

cunoștințe,  instituția noastră derulează Atelierele de arte. 

Colegele participante la primele două mobilități au 

realizat o nouă disciplină opțională, ”Micii actori”, prin care 
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urmăresc să folosească tehnicile dramei creative, aplicarea lor în cadrul orelor de curs pentru a 

facilita starea de bine în școala noastră. 

Al treilea curs de formare "Towards the inclusive classroom: Special needs Children" – a 

avut loc în perioada 21-26.07.2019, în  Leiria, Portugalia. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Fiind o oportunitate multiculturală, alături de cadre didactice din Republica Cehă, Turcia, 

Polonia şi Croația, colegele noastre au avut posibilitatea de a învăța şi de a experimenta noi metode 

aplicate deja cu mare succes, în sistemul educațional din Portugalia.  

   
Au cunoscut bune practici privind dezvoltarea capacităților executive ale elevilor în mediul 

de învățare pentru facilitarea incluziunii, în cadrul prezentării modelului de design universal de 

învățare. Prin prezentarea acestei abordări flexibile a designului de curriculum, care oferă tuturor 

elevilor oportunități complete și egale de a învăța, le-a fost transmisă ideea că orientarea către starea 

de bine este armonios îmbinată cu toate inițiativele și abordările existente în sistemul educațional 

portughez. 

De asemenea, le-au fost împărtășite bune practici în utilizarea tehnologiei digitale,  prin  

prezentarea instrumentelor augmentative de comunicare, care facilitează educația copilului cu 

cerințe educaționale speciale, îndeplinind unul dintre principiile de design universal pentru învățare, 

și anume: diversificarea modurilor de reprezentare, furnizarea de diverse mijloace de obținere de 

informații și cunoștințe. 

    
Participanții au avut ocazia să experimenteze două jocuri cu mingea, Boccia şi Goalball, 

jocuri paralimpice care oferă elevilor cu nevoi educaționale speciale posibilitatea de a-și valoriza 

potențialul propriu, de a socializa şi de a-și dezvolta deprinderile motrice 
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Cadrele didactice care au avut parte de această experiență, facilitată de Erasmus+, au înțeles 

și au transmis, că în procesul de proiectare a unei incluziuni adecvate, trebuie să punem accent pe 

obiective ce țin de dezvoltarea psihologică și emoțională a copiilor, de comportamentul social, de 

relaționare sau de capacitatea mediului de învățare de a fi suportiv, de a promova diversitatea sau 

disponibilitatea pentru dezvoltare. 
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PROIECTUL ERASMUS+ DE MOBILITATE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE 

"ȘANSA MEA DE A VORBI CORECT"  

2019-1-RO01-KA101-062007, Acțiunea Cheie 1  

Profesor logoped VIDA Erika 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 Târgu Mureș asigură accesul la educație 

tuturor copiilor cu nevoi speciale școlarizați atât în învățământul special, cât și în învățământul de 

masă, prin educație formală și servicii educaționale, sprijinind integrarea lor în comunitate. Pe lângă 

activitățile de predare – învățare - evaluare, dezvoltă servicii educaționale în domeniul educației 

incluzive prin: școlarizarea copiilor cu diferite tipuri și grade de dizabilități, elaborarea și 

implementarea programelor cu caracter corectiv-compensatoriu și de recuperare în vederea 

stimulării potențialului existent și dezvoltarea funcțiilor menite să le suplinească pe cele deficitare. 

De asemenea, oferă terapii specifice (logopedie, consiliere, kinetoterapie) copiilor cu nevoi speciale 

și servicii de sprijin elevilor integrați în învățământul de masă. Beneficiarii sunt 230 de copii cu 

nevoi speciale, de diferite etnii (română, maghiară, romi) din medii sociale diferite, școlarizati pe 3 

niveluri de învățământ (preșcolari, primar, gimnazial) și 70 de elevi din școlile de masă, cuprinși în 

programul de sprijin.  

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1 din Târgu Mureș vizează modernizarea și 

internaționalizarea misiunii acesteia, astfel obiectivele pe termen lung a acestuia, în planul european 

de dezvoltare sunt: 1. creșterea calității procesului instructiv-educativ, corectiv-compensatoriu și de 

recuperare în vederea dezvoltării armonioase a personalității copiilor cu nevoi speciale, 2. adaptarea 

curriculumului școlar și individualizarea programelor de intervenție la nevoile individuale ale 

copiilor cu nevoi speciale, 3. dobândirea de noi competențe ale specialiștilor legate de educarea 

copiilor cu nevoi speciale, 4. îmbunătățirea colaborării cadrelor didactice cu familia copiilor 

influențează dezvoltarea personalității și a integrării sociale eficiente a copiilor.  

Beneficiarii Proiectului Erasmus+ de mobilitate "Șansa mea de a vorbi corect" sunt cadrele 

didactice din CȘEI Nr. 1, Tg.-Mureș, iar  partenerii implicaţi în proiect sunt: Agenția Națională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) și 

Euroteach International Training & Learning Institute, din Turcia, Ankara.  

Tematica activității de mobilitate este un curs de formare logopedică pentru intervenții 

adresate copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), “Speech Therapy: Stop the Silence”, care 

va avea loc în Helsinki, Finlanda, în perioada 6-15 aprilie 2020, durata cursului de mobilitate fiind 

de 10 zile. Grupul țintă sunt 5 profesori logopezi (psihopedagogi, profesori de sprijin), iar limba 

utilizată în perioada formării este engleza.  

 Proiectul are o durată de: 14 luni, începând la data de 01.10.2019 și terminându-se la data 

de 30.11.2020. 

 Comisia  de management și implementare a proiectului este formată din: prof. VIDA Erika, 

coordonator, responsabil comunicare, raportări ANPCDEF, prof. MOGA Anișoara - reprezentant 

legal, activități logistice, ANDONE Luminița – contabil șef, responsabil financiar, prof. GREC 

Claudia Doina -responsabil organizarea deplasărilor, pregătirea participanților, prof. MURVAI 

Cristina, responsabil monitorizare și evaluare; prof. PÉTERFFY Csilla, responsabil coordonarea 

activităților practice și a diseminării, promovării proiectului, prof. MOLDOVAN Lucian, 

responsabil IT. 

 Scopul proiectului este eficientizarea corectării tulburărilor de limbaj la copiii cu nevoi 

speciale, în vederea optimizării incluziunii școlare și sociale. 

Implicarea într-un proiect de mobilitate Erasmus+, care să producă efecte pozitive în cadrul 

instituției, presupune nu numai efortul unei echipe, ci și o acțiune comună instituțională, în care să 

se regăsească în mod constant susținerea întregii comunități: a directorului, a profesorilor, a elevilor 

și a părinților. 
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Implementarea proiectului "Șansa mea de a vorbi corect" cuprinde succesiuni de activități, 

de la momentul începerii proiectului până la finalizarea acestuia, principalele etape de implementare 

a proiectului fiind: realizarea activităților pregătitoare anterior mobilității, activitatea de mobilitate, 

evaluare și follow- up. 

Activitățile pregătitoare includ succesiunea de activități cuprinse între data începerii 

proiectului și data începerii mobilității și cuprind: definitivarea echipei de implementare și a alocării 

sarcinilor, selecția participanților, pregătirea logistică, lingvistică, culturală și pedagogică a 

participanților, asigurarea aspectelor logistice și administrative, semnarea contractelor cu 

participanții la mobilitate și  înregistrarea în baza de date Mobility Tool+. Ne-am planificat încă de 

la început planul de monitorizare și evaluare, pentru a obține rezultatele dorite. 

Studiind catalogul de cursuri ale Erasmus+ pe site-ul www.schooleducationgateway.eu, am 

găsit furnizorul de programe Euroteach International Training & Learning Institute din Turcia, 

Ankara, care răspundea nevoilor profesionale dorite. Contribuția acestui partener constă în 

sprijinirea dezvoltării profesionale, prin formarea de competențe și prin oferirea unor oportunități și 

experiențe celor 5 logopezi-psihopedagogi din unitatea noastră de învățământ. Ne oferă cadrul de a 

cunoaște și stabili relații profesionale cu colegii din alte țări, care participă și ei la acest curs, creând 

oportunitatea de a colabora cu alți specialiști. Utilizarea platformelor eTwinning creează de 

asemenea o modalitate de colaborare prin proiecte, având o viziune inovatoare. 

 Cursul „Speech Therapy: Stop the Silence” din Helsinki este o alegere potrivită pentru 

logopezii noștri pentru că pe lângă partea teoretică, se pune accentul într-o măsură semnificativă pe 

exercițiile practice logopedice la copiii cu tulburări de limbaj, oferind metode inovatoare și 

utilizarea TIC. Formatorii au o paletă largă de tehnici metodologice, iar experiența educației din 

Finlanda, reformele, investițiile financiare și sociale au dus la crearea unuia dintre cele mai 

performante sisteme de educație din lume. 

În ceea ce privește domeniul logopedic, vor fi abordate teme legate de terapia tulburărilor de 

limbaj, ca parte a educației speciale. Vor fi prezentate abordări terapeutice ale celor mai des 

întâlnite tulburări de limbaj la elevii din instituția noastră: tulburările limbajului receptiv și expresiv 

(retardul de limbaj), articularea și fluența (dislalia, bâlbâiala), deficiențele de alfabetizare (dislexia-

disgrafia), precum și tulburările de comunicare. Pe lângă acestea, vor fi abordate tulburările de voce 

și de deglutiție, apraxia, dificultățile de comunicare socială, care apar la copii cu deficiență 

cognitivă. 

Formatorii pun accent pe bunele practici din școlile europene, pe importanța implicării 

părinților în intervenția logopedică și pe activitățile de stimulare la domiciliu. Studiile de caz pentru 

diferite tulburări de limbaj vor constitui un alt punct atins de formatori, iar discuțiile pe aceasta 

temă ne vor ajuta să ne formăm o idee mai largă despre cum se desfășoară intervențiile logopedice 

în țările din Europa.  

Pornind de la necesitatea noastră de a îmbunătăți colaborarea cu familiile copiilor cu 

tulburări de limbaj, considerăm că informațiile prezentate ne vor fi de folos și în acest sens. 

Pe lângă formarea în specialitate, formatorii, urmând caracteristicile programului Erasmus+, 

ne oferă și activități culturale: vizitarea muzeelor din Helsinki, cunoașterea orașului din punct de 

vedere cultural.  

Cursul „Speech Therapy: Stop the Silence” răspunde la următoarele nevoi ale logopezilor 

din unitatea noastră: nevoia de dezvoltare profesională continuă în vederea perfecționării 

procedurilor de evaluare și intervenție terapeutică logopedică, nevoia de diversificare a activităților, 

dobândirea unor noi competențe practice și inovatoare, care să răspundă necesităților copiilor noștri, 

în concordanță cu bunele practici europene. Totodată cadrele didactice din instituția noastră vor să 

cunoască și alte modalități de utilizare a tehnologiei în educarea copiilor cu tulburări de limbaj si de 

comunicare, dându-și seama de oportunitatea variată și interesantă pe care o oferă TIC-ul. Suntem 

conștienți de faptul că tehnologia mărește interesul pentru învățare, facilitează reținerea mai ușoară 

a informațiilor, prezintă un mod de percepție multimodal, care la copiii cu nevoi speciale este foarte 

importantă, crescând atractivitatea procesului educațional. Prin participarea la cursul de formare se 

va putea ține pasul cu evoluția și reformele din cadrul educației. 
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Nevoia de îmbunătățire a competențelor lingvistice constituie baza comunicării într-un 

limbaj comun la nivel european. Aceasta se va realiza prin pregătirea lingvistică de dinaintea 

cursului, printr-un curs de engleză de 40 de ore, prin comunicarea în timpul participării la 

activitățile de mobilitate și prin accesarea materialelor de specialitate în limba engleză. 

Cursurile de perfecționare la standardele europene în domeniu necesită un efort financiar 

ridicat din partea logopezilor. Din acest punct de vedere finanțarea din fonduri europene este de 

neprețuit. 

 După activitatea de mobilitate, diseminarea rezultatelor mobilității va fi realizată în cadrul 

tuturor comisiilor metodice din CȘEI Nr. 1, Tg.-Mureș, în cadrul Cercului pedagogic la nivel 

județean și la nivelul Comisiei logopedice județene din cadrul CJRAE Mureș. 

 Rezultate vor fi vizibile la nivel instituțional și la nivel individual (direct: asupra persoanelor 

participante, indirect: asupra cadrelor didactice participante la diseminarea informațiilor, asupra 

copiilor cu tulburări de limbaj și de comunicare și asupra familiilor acestora). Informațiile asimilate 

se vor reflecta în îmbogățirea teoretică privind terapia logopedică adresată copiilor cu nevoi 

speciale și în competențe practice ce pot fi integrate în practica de recuperare a tulburărilor de 

limbaj și de comunicare. 

 Rezultatele cursului de mobilitate asupra logopezilor care vor participa la cursul de formare, 

se preconizează a fi grupate în trei mari categorii: 

1. Informații teoretice și competențe practice, inovatoare, atractive, privind terapia tulburărilor de 

limbaj și de comunicare: familiarizarea cu noi strategii de terapie logopedică, abordări practice 

privind modul de ajutorare a copiilor cu nevoi speciale în domeniile tulburărilor de limbaj, 

dezvoltarea instrumentelor și tehnicilor pentru a ajuta copiii cu probleme în domeniul terapiilor de 

limbaj. Pe lângă acestea se va obține înțelegerea mai largă a practicilor, politicilor și sistemelor din 

învățământul special și se vor asimila exemplele de bune practici în terapia logopedică. Prin 

rezultatele mai sus menționate preconizăm o mai bună calitate a evaluării, intervenției logopedice 

(în cazul copiilor cu diagnosticul logopedic de dislalie, bâlbâială, retard de limbaj, dislexie-

disgrafie, tulburări de comunicare, de voce, de deglutiție și apraxie). Evaluarea se va realiza la 

sfârșitul semestrelor, prin progresul obținut de copii, aspect vizibil în fișele de evaluare sumativă și 

finală, în funcție de diagnosticele existente. 

2. Al doilea grup de noi competențe va viza îmbunătățirea competențelor lingvistice și de 

comunicare. 

Evaluarea acestui aspect se va realiza prin observarea implicării în activitățile desfășurate la curs și 

ulterior prin accesarea informațiilor internaționale din domeniu. 

3. Relaționarea cu profesorii logopezi din diferite țări europene cu privire la provocările terapiei 

logopedice se va realiza prin urmărirea noutăților și implicarea în rețelele de logopezi, creșterea 

capacității de cooperare la nivel internațional prin încurajarea schimbului de bune practici, idei și 

materiale între colegii din cadrul UE. Evaluarea va consta în colaborarea cu alți specialiști din alte 

țări, prin folosirea platformelor online. Menționăm că pentru cadrele didactice a instituției noastre, 

care lucrează cu copii provenind din medii defavorizate, putând să obțină rezultate în pași mici, cu 

multă perseverență, acordarea grantului este o oportunitate sporită pentru dezvoltarea profesională 

și pentru creșterea motivației și a satisfacției în activitatea zilnică. Pe lângă acestea este o 

posibilitate neprețuită de creștere a capacității de a declanșa schimbări în ceea ce privește 

modernizarea și deschiderea internațională. 

 Se preconizează că activitățile prilejuite în cadrul acestui proiect vor avea următorul impact 

asupra organizației: eficientizarea corectării tulburărilor de limbaj, la copiii cu nevoi speciale, în 

vederea optimizării incluziunii școlare și sociale în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Nr. 1. 

Tg.-Mureș, îmbunătățirea calificărilor logopezilor din școală, crearea unui mediu de recuperare 

modern, atractiv, deschis în cadrul instituției, pregătit să integreze bune practici și metode noi în 

intervențiile logopedice și în munca psihopedagogilor de la clasă, creșterea prestigiului instituției la 

nivel local, național și internațional. 

 Activitatea de mobilitate a logopezilor din școala noastră ne ajută în creșterea calității 

procesului instructiv-educativ, corectiv-compensatoriu și de recuperare, prin faptul că odată 
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corectate / ameliorate tulburările de limbaj vor influența dezvoltarea competențelor în cadrul 

activităților instructiv-educative și creșterea performanțelor școlare, favorizând integrarea școlară și 

socială. 

 Conștientizarea părinților asupra importanței colaborării cu logopedul este determinantă în 

intervenția logopedică. Prin implicarea părinților se va accelera ritmul de corectare /ameliorare a 

tulburărilor de limbaj, se va obține o relație mai bună dintre părinți și copil, făcându-l să devină mai 

receptiv la informațiile care trebuie să le asimileze la școală, acest lucru fiind benefic pentru 

procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul instituției. 

 Activitățile sprijinite din cadrul proiectului vor avea următoarele rezultate asupra 

comunității locale și a publicului larg: 

La nivelul copiilor cu tulburări de limbaj și de comunicare  aportul va fi asupra: 

- stimulării elevilor în corectarea tulburărilor de limbaj, în dobândirea abilităților de 

comunicare 

- ameliorării / recuperării tulburărilor de limbaj și de comunicare, 

- favorizării dezvoltării armonioase a personalității, 

- îmbunătățirii stării afective a acestor copii, 

- ameliorării / eliminării inhibiției în desfășurarea activităților educative, 

- creșterii încrederii și stimei de sine, a randamentului școlar, 

- optimizării relațiilor interpersonale, 

- posibilității unei mai bune integrări școlare și sociale. 

La nivelul părinților, preconizăm: 

- îmbunătățirea colaborării cadrelor didactice cu familia copiilor, 

- achiziționarea de către părinți a unor cunoștințe și abilități de îmbunătățire a relaționării cu 

copiii lor și cu logopedul, 

- continuarea exersării celor învățate în școală. 

La nivelul publicului larg activitatea de mobilitate și diseminarea informațiilor aduc după sine: 

- creșterea interesului pentru proiectele europene, 

- promovarea incluziunii sociale, 

- acceptarea copiilor cu nevoi speciale, tulburări de limbaj și de comunicare, 

- trezirea interesului celorlalte cadre didactice asupra proiectelor europene, 

- creșterea prestigiului școlii și al cadrelor didactice, 

- crearea unei școli cu program recuperatoriu la standarde europene. 

 Prin parcurgerea programului de perfecționare, în urma aplicării proiectului, preconizăm a 

obține rezultate vizibile pe termen lung, în primul rând în domeniul resurselor umane: formarea 

competențelor în terapia tulburărilor de limbaj, familiarizarea cu noile strategii, tehnici de terapie 

logopedică, îmbunătățirea compețentelor lingvistice și de comunicare prin abordări practice privind 

modul de ajutorare a copiilor cu nevoi speciale în domeniul tulburărilor de limbaj oral și scris. Se 

vor stabili relații cu profesorii din diferite țări europene cu privire la provocările terapiei tulburărilor 

de limbaj. Acest lucru va încuraja schimbul de bune practici, idei și materiale între colegii din 

cadrul UE, va îmbunătăți învățarea limbii engleze, va promova diversitatea lingvistică a UE și va 

conștientiza interculturalitatea prin accesarea unor rețele online pentru colaborări viitoare și 

creșterea capacității de cooperare la nivel internațional. Competențele, experiențele dobândite vor 

completa programa cu caracter corectiv-compensatoriu și de recuperare și se vor reflecta în 

rezultatele obținute în munca cu copiii cu nevoi speciale și asupra unei integrări eficiente, obiectivul 

principal al școlii noastre. 
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