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Poezii 
 

 

profesor pentru înv. preșcolar BACIU Alexandra 

Școala Gimnazială  „Dacia” Grădinița cu P.P. nr 10 , Târgu-Mureș 

și preșolarii din Grupa „Fluturașii”, județul Mureș 

La săniuş 

Cu năsucuri îngheţate, 

Şi bujorii rozalii, 

Toţi copiii sunt pe sănii 

Aşteptând cu toţi zglobii. 

 

Omul de omăt surâde, 

Şi arată spre brăduţ. 

El se scutură îndată 

Şi dă startul zâmbăreţ. 

 

Hai cu toţii, să gonim! 

Derdeluşu’ alunecos, 

S-a umplut de sănii multe, 

Cu copiii gălăgioşi. 

 

 

 

Săniuţa 

Sprintenă şi jucăuşă 

Derdeluşul îl ocheşte! 

Când ninsoarea se opreşte 

Hopa sus, copiii-aşteaptă 

Săniuţa mea-i deşteaptă! 

 
 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

Iarna a sosit! 

Iarna a sosit şi ne-a-nveselit! 

Ne-am luat paltonaşul şi mănuşele, 

Ghetuţe îmblănite şi fulărele! 

 

Frigul cel aspru, cheful, nu ni-l strică 

Ne jucăm  toţi pe-afară, 

Fără  pic de frică! 

 

Neaua cea pufoasă, cade prin grădină, 

Vântul împrăştie fulgii 

Şi apoi  îi adună! 
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Istoria poate fi atractivă 

Metodele moderne în predarea istoriei. Impactul acestora asupra elevilor 

 
profesor istorie CÂMPEAN Denisa Mădălina 

Școala Gimnazială Hodac, județul Mureș 

 

Cuvinte-cheie 

Istorie, metode moderne, creativitate, dezvoltare, modernizare 

 

Scopul acestui articol este de a demonstra faptul că istoria poate deveni o disciplină 

atractivă pentru elevi. Însă, un important rol revine cadrului didactic, acesta trebuie să 

modernizeze procesul de predare a istoriei și cel mai bine poate realiza acest lucru prin 

folosirea metodelor moderne în predarea lecțiilor de istorie.  

Istoria este o disciplină socio-umană care urmărește să transmită în rândul elevilor 

date, care să îi ajute să înțeleagă mai bine societatea în care trăim, dar transmite și sentimente, 

în conformitate cu cerințele, interesele societății actuale. Astfel istoria își propune dezvoltarea 

laturii cognitive și afective a elevului.  

Din păcate, istoria este văzută astăzi de elevi ca o disciplină mai puțin importantă, 

arătându-se un dezinteres, din ce în ce mai mare, față de această disciplină. Pentru a putea 

schimba această stare, un rol important îi revine profesorului de istorie. Acesta trebuie să 

transmită corect informațiile elevilor, să atingă competențele din programă, dar cel mai 

important lucru, pe care ar trebui să îl facă profesorul de istorie este să folosească metode 

moderne în procesul de predare-învățare, pentru a atrage elevii în demersul didactic și pentru 

a demonstra că istoria poate fi atractivă, interesantă. 

Metodele didactice reprezintă strategii didactice folosite de profesor în activitatea 

instructiv-educativă, prin intermediul cărora profesorul urmărește să transmită elevilor 

cunoștințe și informații accesibile. Din punct de vedere istoric, metodele sunt de două tipuri: 

metode tradiționale (expunerea, conversația, povestirea etc.) și metode moderne 

(problematizarea, învățarea prin descoperire, cubul etc.). 

 Cerințele societății, personalitatea elevilor, în prezent, cer profesorului de istorie să se 

axeze în demersul didactic pe metode de predare moderne. Asta nu înseamnă că metodele 

tradiționale precum povestirea, conversația, explicația, trebuie eliminate, acestea trebuie doar 

combinate cu metode moderne. Într-adevăr, timpul scurt alocat disciplinei istorie, programa 

încărcată, nivelul intelectual al unor clase, elevi, nu permit mereu profesorului să folosească 

și metode moderne. Însă trebuie aplicate aceste metode măcar în etapa de fixare a 

cunoștințelor din noua lecție. Prin folosirea unor metode moderne, putem demonstra elevilor 

că ei sunt mai mult decât niște ascultători pasivi ai evenimentelor din trecut, îi putem implica 

în cercetarea trecutului, astfel trezim interesul, motivația elevului, dezvoltăm creativitatea lui, 

lucrul în echipă, dar toate aceste lucruri țin de implicarea cadrului didactic și de dorința lui de 

a face performanță cu elevii, de a lăsa ceva în urma lecției sale. În cele ce urmează vreau să 

prezint două metode moderne folosite de mine, în cadrul orelor de istorie. 
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METODA CUBUL  

 

 
Proiect de activitate didactică/lecție – Mircea cel Bătrân   

Tipul lecției – mixtă 

Clasa – a VIII-a A 

Profesor – Câmpean Denisa Mădălina  

Unitatea de învățământ – Școala Gimnazială Hodac  

Competențe generale/specifice - Programa şcolară, ISTORIE, clasele V-VIII, 2017. 

Obiective operaționale: 

- să plaseze corect în timp și spațiu domnia lui Mircea cel Bătrân; 

- să localizeze pe hartă bătăliile la care a participat Mircea cel Bătrân; 

- să menționeze tratatele încheiate de Mircea;  

- să descrie bătălia de la Rovine și Nicopole; 

- să analizeze situația internă a Țării Românești, în timpul domniei lui Mircea; 

- să formuleze o concluzie referitor la domnia lui Mircea cel Bătrân. 

Metode și procedee didactice: conversația, expunerea, explicația, observația, 

problematizarea, exercițiul, cubul 

Mijloace de învățământ: prezentare PowerPoint, imagini, manual, fișă de lucru 

Strategia didactică: conversativ- explicativă 

Evaluare: chestionare orală 

 

Desfășurarea lecției  

Etapele lecției Activitatea 

profesorului 

Activitatea  

elevilor 

Strategii 

didactice 

Evaluare 

Pregătirea 

clasei de elevi 

pentru lecție 

5 minute 

-fac prezența, notez 

absenții 

-asigur climatul 

necesar pregătirii 

lecției 

 

-elevii răspund 

prezent și îmi spun 

absenții 

- se pregătesc de 

oră, își deschid 

caietele  

-activitate 

frontală 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

anterioare 

5 minute 

-întreb elevii ce își 

amintesc din lecția 

anterioară 

Diversitate etnică 

și confesională în 

spațiul românesc 

-elevii ridică mâna 

și spun pe rând ce 

au reținut din lecția 

Diversitate etnică și 

confesională în 

spațiul românesc 

-frontală, 

selectiv 

-apreciez cu note 

răspunsurile pozitive 

ale elevilor  
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Comunicarea 

titlului noii 

lecții și a 

obiectivelor 

5 minute 

-notez titlul lecției 

pe tablă și ce 

trebuie elevii să 

cunoască și să facă 

la sfârșitul orei 

(obiective) 

-întreb elevii ce 

informații 

anterioare cunosc 

despre Mircea cel 

Bătrân 

 

-elevii notează titlul 

-elevii îmi spun ce 

știu despre Mircea 

cel Bătrân 

-frontală  

Desfășurarea 

lecției 

20 minute 

-rog elevii să 

urmărească 

prezentarea 

PowerPoint și să 

citească lecția 

- întreb care sunt 

cuvintele 

necunoscute și ce 

au înțeles 

-schițăm împreună 

cu elevii 

principalele idei, 

elevii notează în 

caiet 

 

-elevii urmăresc și 

citesc prezentarea 

PowerPoint 

-îmi spun ce nu au 

înțeles din lecție 

-schițează ideile, 

notează în caiet 

schema lecției  

-conversativ- 

explicativă 

 

 

Fixarea 

cunoștințelor și 

evaluarea 

performanței 

din noua lecție 

10 minute 

-elevii primesc fișe 

de lucru 

-se utilizează 

metoda cubului 

-verific fișele cu 

elevii 

- adresez întrebări 

din noua lecție 

 

-elevii rezolvă fișa 

de lucru 

-utilizează metoda 

cubului 

- elevii ascultă și 

verifică rezolvarea 

exercițiilor 

-elevii răspund la 

întrebările adresate 

-individual, 

cu verificare 

frontală și 

autocorectare 

 

-verificarea 

corectitudinii 

completării fișei și 

aprecierea elevilor 

cu puncte roșii, care 

însumate, vor genera 

note 

Feedbackul 

5 minute 

-îi întreb pe elevi 

dacă au înțeles 

lecția și dacă au 

întrebări 

-răspund la 

întrebările adresate 

 

-elevii îmi spun ce 

au înțeles 

-frontală  
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Fișă de lucru 

I. Citiți textele de mai jos și rezolvați sarcina primită de pe fața cubului: 

 „Mircea cel Bătrân, domn al Țării Românești a trebuit să își orienteze politica externă 

în funcție de vecinii săi. O nouă primejdie ameninţa la sfârșitul scolului al XIV-lea 

creştinătatea europeană, expansiunea Imperiului Otoman care ajunge la Dunăre. Dintre toți 

vecinii – Regatul Ungariei, Țaratul sârb, Țaratul bulgar de Vidin, Țaratul bulgar de Târnovo, 

Moldova și Hanatul tătar – ungurii au făcut cele mai puternice presiuni. Pericolul otoman îl 

obligă pe Mircea să se reorienteze în relațiile sale cu regele Ungariei și să încheie o alianță în 

martie 1395, la Brașov.”  

 „Împotriva puterii otomane creștinii s-au aliat pornind o cruciadă pentru eliberarea 

Peninsulei Balcanice. Bătălia de la Nicopole a avut loc pe 25 septembrie 1396, între o armată 

aliată franco-valaho-maghiară și Imperiul Otoman, lângă fortăreața dunăreană Nicopole. În 

bătălie s-au confruntat două armate diferite, cavaleriștii francezi îmbrăcați în armuri grele și 

armata de ieniceri otomani ușor echipați.”  

„Un mare merit al domnitorului îl reprezintă numeroasele biserici şi mănăstiri 

construite pe întreg cuprinsul țării, viitoare centre de cultură, marcate prin activitatea de 

seamă a copiștilor și caligrafilor. Cea mai importantă ctitorie a sa este Cozia pe malul Oltului, 

unde domnul este îngropat.” 

 „În plan intern, Mircea cel Bătrân a întărit economia țării, prin măsuri privind 

sistemul de impozite și taxe, prin emiterea de monedă în cantități suficiente, stimularea 

schimburilor comerciale cu țările vecine. Administrația este organizată centralizat, punându-

se accentul pe sfatul boieresc, armata este organizată, înzestrată cu arme și întărită prin cetăți. 

De asemenea mărește teritoriul țării prin anexarea Dobrogei.” 

 „Domnia lui Mircea cel Bătrân este remarcabilă în plan intern și extern. În plan intern 

a întărit independența Țării Românești, a organizat și dezvoltat țara, în plan extern se remarcă 

prin luptele cu otomanii, politica dusă cu vecinii, tratatele încheiate. După moartea lui Mircea 

cel Bătrân, Țara Românească pierde din întindere și plătește tribut turcilor. Astfel a fost 

caracterizat de istorici Principe între creștini cel mai viteaz și cel mai ager.” 

Grupa I – Descrie politica externă a domnitorului Mircea cel Bătrân. 

Grupa II – Compară armata occidentalilor cu cea a otomanilor din cruciada de la Nicopole. 

Grupa III – Asociază o construcție religioasă domnitorului Mircea cel Bătrân. 

Grupa IV – Analizează organizarea internă a Țării Românești în timpul lui Mircea cel 

Bătrân. 

Grupa V- Aplică cunoștințele dobândite pentru a menționa situația Țării Românești înainte 

și după domnia lui Mircea cel Bătrân. 

Grupa VI- Argumentează afirmația Mircea a fost principe între creștini cel mai viteaz și cel 

mai ager. 

Metoda cubului este o metodă modernă care implică elevii în procesul de predare-

învățare. Am ales folosirea metodei cubului, la lecția Mircea cel Bătrân, pentru a aborda 

această temă din mai multe perspective. Clasa de elevi a fost împărțită în șase grupe, fiecare 

grupă având de rezolvat o cerință de pe fața cubului. Această metodă permite profesorului să 

aibă rol de supraveghetor, elevii fiind cei implicați, ei cercetând textele istorice, pentru a 

rezolva cerința primită. Astfel, printre avantajele metodei se numără: dezvoltarea creativității, 

imaginației elevului, favorizează colaborarea între elevi, dezvoltă capacități cognitive 

superioare precum: analiza, sinteza. Desigur există și unele dezavantaje ale metodei: timpul 

mare alocat acestei metode, nivelul scăzut de cunoștințe al unor elevi. Cu toate acestea, 

consider că folosirea acestei metode a dus la înțelegerea mult mai rapidă a informațiilor 

istorice transmise elevilor mei, a trezit dorința de cercetare, spiritul de echipă, satisfacția unor 

recompense la final. Această metodă se poate folosi la toate clasele de gimnaziu. 
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METODA HERRINGBONE MAP 

 

 
Proiect de activitate didactică/lecție - Reforma și Contrareforma 

Tipul lecției – transmitere, dobândire de noi cunoștințe 

Clasa - a VI-a B 

Profesor – Câmpean Denisa Mădălina 

Unitatea de învățământ – Școala Gimnazială Hodac 

Competențe generale/specifice – Programa şcolară ISTORIE, clasele V-VIII, 2017. 

Obiective operaționale: 

- să utilizeze adecvat limbajul de specialitate în comunicarea cunoștințelor, operând corect cu 

noțiuni și termeni specifici privind Reforma și Contrareforma; 

- să definească Reforma; 

- să identifice cauzele Reformei; 

- să menționeze inițiatorul Reformei; 

- să exemplifice minim două religii protestante; 

- să precizeze mijloacele utilizate de Biserica Catolică în plan intern, extern, împotriva 

Reformei; 

- să formuleze o concluzie referitor la Reformă și Contrareformă. 

Metode și procedee didactice : conversația, explicația, observația, exercițiul, Herringbone 

map 

Mijloace de învățământ: laptop, prezentare PowerPoint, hartă, imagini, manual, fișă de 

lucru 

Strategia didactică: conversativ-explicativă 

Evaluare: chestionare orală 

Desfășurarea lecției 

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea  

elevilor 

Strategii 

didactice 

Evaluare 

Pregătirea 

clasei de elevi 

pentru lecție 

5 minute 

-fac prezența, notez 

absenții 

-asigur climatul necesar 

pregătirii lecției 

 

-elevii răspund 

prezent și îmi 

spun absenții 

-se pregătesc de 

oră, își deschid 

caietele  

-activitate 

frontală 
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Reactualizarea 

cunoștințelor 

anterioare 

5 minute 

-întreb elevii ce își 

amintesc din lecția 

anterioară, respectiv 

Niccolo Machiavelli și 

William Shakespeare. 

1. Cine au fost 

Machiavelli și 

Shakespeare? 

2. Care au fost operele lui 

Machiavelli/Shakespeare? 

3. Care a fost cea mai 

importantă operă a lui 

Machiavelli/Shakespeare? 

-elevii ridică 

mâna și spun ce 

au învățat despre 

Machiavelli și 

Shakespeare: 

1. Machiavelli a 

fost un diplomat 

italian, 

Shakespeare un 

scriitor englez. 

Reprezentanți ai 

umanismului. 

2.Machiavelli a 

scris Arta 

războiului, 

Shakespeare a 

scris Visul unei 

nopți de vară, 

Furtuna. 

3. Principele, 

respectiv Romeo 

și Julieta 

-frontală, 

selectiv 

-apreciez cu note 

răspunsurile 

pozitive ale 

elevilor 

Comunicarea 

titlului noii 

lecții și a 

obiectivelor 

5 minute 

-comunic elevilor titlul 

lecției și ce trebuie elevii 

să cunoască și să facă la 

sfârșitul orei (obiective) 

-întreb elevii ce 

informații anterioare 

cunosc despre Reformă și 

Contrareformă. 

1. Ce este o reformă ? 

2. Ce este o 

contrareformă? 

-elevii notează 

titlul 

-elevii îmi spun 

ce știu despre 

Reformă și 

Contrareformă. 

1. Reforma este o 

transformare. 

2. Împotriva 

reformei. 

-frontală  

Desfășurarea 

lecției 

20 minute 

-rog elevii să urmărească 

și să citească prezentarea 

PowerPoint 

- întreb care sunt 

cuvintele necunoscute și 

ce au înțeles 

-schițăm împreună 

principalele idei, elevii 

notează în caiet lecția 

-elevii urmăresc 

și citesc 

prezentarea 

-îmi spun ce nu 

au înțeles din 

lecție 

-notează în caiet 

schema lecției 

-conversativ- 

explicativă 

 

 

Fixarea 

cunoștințelor și 

evaluarea 

performanței 

din noua lecție 

10 minute 

-elevii primesc fișe de 

lucru 

-se folosește 

organizatorul grafic 

Herringbone map și 

Fishbone map 

-le dau elevilor să rezolve 

fișa 

-elevii rezolvă 

fișa de lucru 

-elevii rezolvă 

exercițiile 

-elevii ascultă și 

verifică 

rezolvarea 

exercițiilor 

-individual, 

cu verificare 

frontală și 

autocorectare 

 

-verificarea 

corectitudinii 

completării fișei 

de lucru și 

aprecierea 

elevilor cu 

puncte roșii care, 

însumate, vor 
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-verific fișa cu elevii 

-adresez întrebări din 

noua lecție 

1. Ce este Reforma și 

Contrareforma? 

2. Care sunt consecințele 

celor două? 

-elevii răspund la 

întrebările 

adresate 

1. Reforma este o 

mișcare 

ideologică 

împotriva 

Bisericii Catolice, 

Contrareforma, 

mișcarea Bisericii 

Catolice 

împotriva 

Reformei. 

2. Războaiele 

religioase. 

genera note 

Feedbackul  

5 minute 

-îi întreb pe elevi dacă au 

înțeles lecția și dacă au 

întrebări 

-răspund la întrebările 

adresate 

-elevii îmi spun 

ce au înțeles  

-frontală  

 

 

Fișă de lucru 

I. Răspundeți la întrebări și completați răspunsul cu ajutorul organizatorului grafic 

Herringbone map. 

 
 Ce este Reforma religioasă?                                De ce a izbucnit Reforma?             Cine a fost inițiatorul Reformei? 

                         

 

            

                

 

                                           

             

            

  
 Cum se numește mișcarea                     Unde se răspândește Reforma?                    Care au fost consecințele 

Reformei?                

   împotriva Reformei?      

Metoda Herringbone map este o metodă modernă și atractivă pentru elevi. Am ales 

folosirea acestei metode în cadrul unei lecții de istorie, la clasa a VI-a. Folosirea metodei și a 

organizatorului Herringbone map permite sistematizarea informațiilor istorice transmise pe 

parcursul lecției. Folosit în etapa de fixare a cunoștințelor, Herringbone map, prin cele șase 

întrebări adresate, permite elevului să înțeleagă care sunt cele mai importante aspecte ale 

lecției și apoi să răspundă pe baza acestor întrebări. Herringbone map poate fi utilizat cu 

succes în lecțiile de recapitulare, elevii înțelegând care sunt principalele aspecte ce urmează a 

fi evaluate. Avantajele metodei: identificarea de către elevi a evenimentelor, datelor istorice 

REFORMA ȘI CONTRAREFORMA 
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importante, elevul lucrează ordonat, individual, permite dezvoltarea unor capacități cognitive 

inferioare precum cunoașterea, înțelegerea. Dezavantajele metodei: dificultatea întâmpinată 

de unii elevi în realizarea organizatorului, nu dezvoltă capacități cognitive medii precum 

aplicarea, și capacități cognitive superioare precum analiza, sinteza, rezolvarea de probleme. 

Folosesc des această metodă cu elevii mei, deoarece necesită puțin timp și trezește interesul 

elevilor pentru a răspunde la întrebări. Se poate aplica la toate clasele de gimnaziu, iar elevii 

din clasa a VIII-a ar putea să formuleze singuri întrebările istorice. 

După cum se poate observa, am prezentat pe scurt două dintre metodele moderne 

folosite de mine, în cadrul lecțiilor de istorie. Folosirea acestor metode moderne s-a făcut în 

etapa de fixare a cunoștințelor, desigur, fără a neglija folosirea metodelor tradiționale, mai 

ales în faza de recapitulare și transmitere a noilor informații din lecție. Prin folosirea acestor 

două metode, de exemplu: la metoda cubului, am văzut implicarea elevilor mei, dorința de a 

rezolva cât mai bine cerința, realizarea evaluării formatoare, spirit de echipă. De asemenea, la 

metoda Herringbone map, am observat dorința elevilor de a răspunde la întrebări, 

competivitate, creativitate, organizarea logică, sistematică a cunoștințelor. În cadrul lecțiilor 

de istorie folosesc mai multe metode moderne cu elevii, însă trebuie să țin cont de nivelul 

clasei, de timpul necesar pentru a folosi metoda respectivă, de rezultatele așteptate în urma 

folosirii metodei, de ceea ce vreau să dezvolt la elevii mei. Și, nu în ultimul rând, mă gândesc 

că, prin implicarea lor, istoria poate să devină o disciplină atractivă pentru ei și o oră 

așteptată. 

În concluzie, pot susține faptul că istoria este o disciplină atractivă, nu doar cele 

două metode prezentate o fac atractivă, ea poate fi atractivă și prin folosirea altor metode 

active, prin prezentarea unor imagini, videoclipuri în fața elevilor. Însă pentru a arăta că 

istoria este atractivă, trebuie în primul rând, să exite implicarea cadrelor didactice. Profesorul 

este cel care trebuie să aleagă metoda cea mai potrivită pentru a transmite cunoștințe elevilor, 

pentru a dezvolta unele capacități, atitudini, însă tot profesorul este răspunzător și de gradul 

de implicare al elevilor în lecție, dorința lor de cunoaștere și de satisfacția elevului, care se 

poate observa la finalul orei. 

 Cred cu tărie că nu doar metodele moderne folosite de profesor fac istoria atractivă, 

trebuie înainte de metodă să existe dorința cadrului didactic, de a fi în fața elevului și de a 

preda, de a explica încât elevii să rămână cu ceva în urma demersului didactic. Nu contează 

ce predai, contează cum predai, iar revenind la profesorul de istorie, acesta trebuie să fie un 

adevărat magician, să trezească în rândul elevilor o mică pasiune, interes pentru trecut. Dar 

trebuie multă muncă, răbdare, dedicare și să nu uităm niciodată, cum spunea marele istoric N. 

Iorga „Istoria își bate joc de cei care nu o cunosc repetându-se.” Acest lucru putem să îl 

spunem și elevilor noștri. Pe lângă faptul de a face istoria atractivă, noi, cadrele didactice, 

trebuie să contribuim, în special, la dezvoltarea elevului, dar și la modernizarea 

învățământului, în general. 

 

Bibliografie: 

 Roaită, Alice, Didactica istoriei. Un manual pentru profesorul de istorie, Editura 

Paralela 45, București, 2012. 

 Constantinescu, Nicolae, Mircea cel Bătrân, Editura Militară, București, 1981. 

 Randell, Keith, Reforma catolică și contrareforma, Editura ALL, București, 2001.  
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Strategii active ȋn predarea verbului ȋn gimnaziu -  Metoda Mozaic 

 

profesor Limba și literatura romȃnă COMORAȘU Aura 

Școala Gimnazială Sascut, comuna Sascut, județul Bacău 

 

Clasa: a VI-a  

Tema lecției: Elemente de construcție a comunicării – Modurile personale ale verbului. 

Timpuri 

Obiective operaționale:  

OC1 - Să definească modurile personale; 

OC2 - Să selecteze din text verbe la diferite moduri personale; 

OC3 - Să deosebească formele modurilor personale; 

OC4 - Să construiască enunțuri cu verbe la diverse moduri personale; 

OC5 - Să distingă formele corecte de cele incorecte ale diferitelor moduri verbale. 

Precizări metodologice: presupune învățarea prin cooperare la nivelul unui grup și 

predarea achizițiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup. 

Etape: 

 Stabilirea temei și împărțirea în 4-5 subteme; 

 Organizarea grupelor de învățare; 

 Constituirea grupelor - expert; 

 Activități în echipa inițială de învățare; 

 Evaluare. 

S-a folosit această metodă într-o lecție de consolidare, având în vedere faptul că în clasa 

a VI-a, pe lângă modul indicativ și imperativ, se studiază modul condițional-optativ și cel 

conjunctiv; acest lucru necesită  explicații riguroase și exerciții variate de fixare și 

consolidare. 

Profesorul pregătește în prealabil materialul de lucru, îl împarte în subteme și elaborează 

fișele - expert. Clasa este împărțită în grupe de patru membri. Fiecare elev primește prin 

numărare o cifră, de la 1 la 4, și fișa corespunzătoare. Apoi, toți elevii cu numărul 1 se adună 

și formează un grup, cei cu numărul 2 primesc fișa – expert 2 și formează un alt grup ș.a.m.d. 

Experții citesc materialul de pe fișă: suportul teoretic, rezolvă sarcinile de lucru, 

discutând împreună și hotărând modul în care vor preda celorlalți cunoștințele 

corespunzătoare subtemei primite.  

Se refac grupele inițiale, iar experții au sarcina de a preda, pe rând, celorlalți colegi, 

subtema studiată de ei. Colegii din grupă pot adresa întrebări experților. Profesorul dirijează 

și supraveghează din umbră activitatea și corectează eventualele greșeli sau neclarități. 

 

Experți 1: 

1. Suport teoretic: Ce exprimă verbul la modul indicativ? 

- Verbul la modul indicativ exprimă o acțiunea reală, sigură. 

2. Aplicații:  
a. Selectați verbele din textul următor și treceți-le în tabel, în funcție de 

timp/număr și persoană: 

„Conductorul însă nu înțelege, pretinde bilet; dacă nu, la stația apropiată, trebuie să-l dea 

jos pe d. Goe”. 

(I. L. Caragiale, D-l. Goe) 
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Verbul de analizat Timp Număr Persoană 

    

 

b. Alcătuiți enunțuri folosind două verbe diferite de cele din text. 

 

Experții 2: 

1. Suport teoretic: Ce exprimă verbul la modul condițional-optativ? 

Modul condițional-optativ exprimă o acțiune a cărei realizare depinde de îndeplinirea unei 

condiții, având două timpuri: prezent și perfect. 

Condiționalul-optativ prezent se formează din infinitivul verbului de conjugat și un verb 

auxiliar: aș, ai, ar, am, ați, ar ( aș lucra, ai lucra, ar lucra, am lucra, ați lucra, ar lucra). 

Condiționalul-optativ perfect se formează din participiul verbului de conjugat și 

condiționalul-optativ prezent al verbului auxiliar a fi (aș fi lucrat, ai fi lucrat, ar fi lucrat, 

am fi lucrat, ați fi lucrat, ar fi lucrat). 

 

2. Aplicații: 

a. Selectați din enunțurile date verbele la condițional-optativ prezent și perfect și 

treceți-le în tabel, după felul lor: 

„Mai bine Măria Sa și-ar căuta de drum.” 

„Dacă Sobieski și-ar fi continuat drumul, asaltul nu ar fi început.” 

(Costache Negruzzi, Sobieski și românii) 

 

 

Condițional-optativ prezent Condițional-optativ perfect 

  

  

 

b. Alcătuiți două enunțuri în care să folosiți, pe rând, un verb la modul condițional-

optativ prezent, iar celălalt la condițional-optativ perfect. 

 

Experții 3: 

1. Suport teoretic: Ce exprimă verbul la modul conjunctiv? 

Modul conjunctiv exprimă o acțiune posibilă, realizabilă, având două timpuri: prezent și 

perfect. 

Conjunctivul prezent se formează cu ajutorul termenului „să” + formele verbului de 

conjugat: să merg, să mergi, să meargă, să mergem, să mergeți, să meargă. 

Conjunctivul perfect se formează cu ajutorul termenului „ să” + verbul auxiliar: „(a) fi” + 

participiul verbului de conjugat: eu/noi să fi citit, tu/voi să fi citit, el/ea/ei/ele să fi citit. 

 

2. Aplicații: 
a. Treceți verbele următoare la timpurile indicate: 

Verbul Conjunctiv prezent Conjunctiv perfect 

a învăța   

a vedea   

a merge   

a zâmbi   
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b. Alcătuiți propoziții cu formele diferite de conjunctiv prezent ale următoarelor verbe: 

a ști, a fi, a afla. 

 

Experții 4: 

1. Suport teoretic: 

Modul imperativ exprimă o acțiune posibilă, realizabilă, exprimând un ordin, un îndemn, un 

sfat, o rugăminte. Are forme doar pentru persoana a II-a, singular și plural. Nu are forme 

specifice de timp. 

Imperativul are două forme: Formă afirmativă: Fii cuminte! 

                     Formă negativă: Nu fi obraznic! 

Unele verbe au forme specifice la persoana a II-a, singular, formă afirmativă: Vino! Fă! Du! 

Zi! Refă! Adu! 

2. Aplicații:  

a. Treceți verbele la imperativ de la forma afirmativă la forma negativă: 

Imperativ 

Formă afirmativă 

Imperativ 

Formă negativă 

Du pisica afară!  

Fă un tort!  

Vino acasă!  

Şezi pe scaun!  

Intrați ȋn cabană!  

 

b. Alege forma corectă de imperativ dintre variantele date: 

Taceți/Tăceți!                    Nu adu/Nu aduce albumul! 

Fi/Fii la școală azi!           Nu zi/Nu zice prostii! 

 

Metoda Mozaic presupune însușirea de cunoștințe prin cooperarea elevilor împărțiți pe 

grupe, prin numărarea de la unu la patru. Toți elevii care au același număr formează grupele 

de lucru ale experților. Ei se grupează la aceeași masă și rezolvă sarcinile cuprinse pe fișa 

de lucru. 

După expirarea timpului acordat de profesor, câte un expert din fiecare grupă prezintă în fața 

clasei rezultatul activității, având grijă să dea explicații clare colegilor care au format 

celelalte grupe de experți. 

 

Bibliografie 

1. Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii și literaturii române în școală. 

Ghid teoretico-aplicativ, Editura Polirom, Iași, 1999. 

2. Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii și literaturii române, Editura 

Corint, București, 2010. 

3. Savin, Petronela, Fichioș, Monica, Ghid metodologic pentru învățământul 

primar, Limba și literatura română, Editura Institutul European, Iași, 2017. 
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Evaluarea  sumativă  realizată prin  teste  la  activitatea  de 

educare  a  limbajului 
 

profesor pentru învățământul preșcolar, COMŞA Maria-Diana 

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgu-Mureș, județul Mureș 

 

             Integrată în procesul didactic ca o necesitate obiectivă a acestuia, evaluarea trebuie 

concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca un mijloc de măsurare obiectivă, ci 

ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Operaţia de evaluare nu 

este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci constituie o ocazie de 

validare a justeţei secvenţelor educative, a componentelor procesului didactic şi un mijloc de 

delimitare, fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale. 

            Evaluarea didactică este, în linii generale, un procedeu psihopedagogic complex de 

stabilire a valorii unor procese, comportamente, performanţe, prin raportarea acestora la un set 

de criterii prestabilite, cu valoare de „etalon”. 

 Evaluarea constituie o acţiune complexă care presupune realizarea mai multor operaţii 

întreprinse de cadrul didactic. Principalele operaţii constau în: măsurarea fenomenelor vizate 

de evaluare, interpretarea şi aprecierea datelor obţinute, adoptarea deciziilor ameliorative. 

 Experienţa didactică permite conturarea a trei forme de evaluare, după momentul 

efectuării şi modul de interpretare a datelor, cu relevanţă în desfăşurarea procesului didactic: 

a) evaluarea iniţială (predictivă) 

b) evaluarea cumulativă (sumativă) 

c) evaluarea formativă (continuă) 

Evaluarea sumativă este realizată prin verificarea parţială a cunoştinţelor dobândite. Se 

realizează, de regulă, la sfârşitul unui semestru sau la sfârşitul anului şcolar. Ea realizează un 

sondaj atât în ceea ce-i priveşte pe preşcolari, cât şi în domeniul de cunoaştere supus verificării.  

Evaluarea sumativă apelează la obiectivele cadru ale domeniului de cunoaştere, operează prin 

sondaj nivelul de cunoştinţe al copiilor raportat la întregul conţinut al acestuia, exercită, în 

principal, funcţia de constatare a rezultatelor. 

Una dintre formele de evaluare utilizate frecvent în grădiniţă este testul. Testul este un 

procedeu standardizat de verificare, care oferă posibilitatea măsurării mai exacte a 

performanţelor obţinute de preşcolari. 

Din punct de vedere metodic, este recomandabil ca în administrarea testului să se 

întrunească următoarele cerinţe: 

 formularea obiectivelor operaţionale, care vor sta la baza evaluării; 

 alegerea atentă a tipului de item adecvat fiecărui obiectiv; 

 comunicarea rezultatelor, analizarea, argumentarea/justificarea şi discutarea lor cu 

copiii şi cu părinţii acestora; 

 proiectarea unor strategii didactice de reglare şi ameliorare a procesului curricular şi de 

depăşire a dificultăţilor constatate. 

Din experienţa mea didactică pot afirma că avantajele  evaluării scrise constau, în 

principal, în: 

o se asigură, pentru toţi copiii evaluaţi, uniformitatea itemilor din punct de vedere al 

conţinutului şi/sau al gradului de dificultate, ceea ce permite compararea rezultatelor şi 

realizarea unei evaluări mai obiective; 

o oferă şanse de sporire a obiectivităţii evaluării, prin faptul că preşcolarii pot conştientiza 

mai uşor calitatea propriei prestaţii; 

o permite verificarea tuturor copiilor din grupă în acelaşi interval de timp, în conformitate 

cu criterii de evaluare prestabilite cu claritate şi aduse la cunoştinţa copilului; 
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o înlăturarea caracterului stresant al evaluării pentru copiii emotivi care, astfel, au şansa 

de a-şi expune cunoştinţele; 

o existenţa şansei evaluatului de a reveni asupra sarcinilor de lucru şi de a corecta 

eventualele greşeli de care şi-a dat seama; 

o formează deprinderi de muncă individuală; 

o familiarizează copiii cu tipul de evaluare şcolară. 

Dezavantajele evaluării scrise pot fi următoarele: 

o educatoarea nu poate solicita copiilor motivarea sau argumentarea anumitor răspunsuri; 

o inexistenţa unei ghidări minime în procesul de rezolvare a sarcinii de lucru; 

o inexistenţa feedbackului imediat/curent între evaluat şi evaluator, ceea ce face ca 

răspunsurile incomplete, confuziile şi greşelile copiilor să nu poată fi corectate imediat; 

o imposibilitatea adresării de întrebări suplimentare, în urma primirii anumitor 

răspunsuri; 

o existenţa posibilităţii ca, la itemii cu alegere duală sau multiplă, copiii să aleagă 

răspunsul corect la întâmplare. 

Am aplicat la grupa mare, în cadrul activităţii de educare a limbajului, testul de evaluare 

finală intitulat „În curând vom fi şcolari”, pe care îl anexez la finalul articolului.   

Testul aplicat a fost un test grilă care a cuprins cinci sarcini şi a urmărit următoarele 

obiective de evaluare: 

 să recunoască propoziţia interogativă şi semnul ei specific „?”; 

 să sesizeze numărul cuvintelor dintr-o propoziţie; 

 să sesizeze numărul silabelor dintr-un cuvânt; 

 să găsească cuvinte care încep cu o silabă dată; 

 să sesizeze sunetul final al cuvântului „urs” şi să găsească cuvinte care încep cu acest 

sunet. 

 

NUMĂR SUBIECŢI: La acest test au fost verificaţi 10 copii de grupă mare. 

NOTARE:  Baremele de corectare a testului, în funcţie de descriptorii de performanţă, sunt 

următoarele:  

 

Compor

-tament Comportament care 

necesită sprijin 

Comportament în 

dezvoltare 
Comportament atins  

Item 

I1 

   Nu recunoaşte 

propoziţia interogativă şi 

nici semnul de punctuaţie 

cores-punzător. 

   Recunoaşte cu ajutor 

propoziţia interogativă şi 

semnul de punctuaţie 

corespunzător acesteia. 

Recunoaşte rapid  propoziţia 

interogativă şi semnul de 

punctuaţie corespunzător 

acesteia. 

I2 

   Sesizează cu ajutor 

numărul de cuvinte din 

propoziţie şi alege cu 

ajutor răspunsul corect. 

   Sesizează cu ajutor 

numărul de cuvinte din 

propoziţie şi alege 

răspunsul corect. 

   Sesizează corect şi rapid  

numărul de cuvinte din 

propoziţie şi alege răspunsul 

corect. 

I3 

      Sesizează cu ajutor 

numărul silabelor dintr-

un cuvânt, dar nu alege 

varianta corectă de 

răspuns. 

      Sesizează cu ajutor 

numărul silabelor dintr-

un cuvânt şi alege 

răspunsul corect. 

   Sesizează corect şi rapid 

numărul silabelor dintr-un 

cuvânt şi alege varianta 

corectă de răspuns. 

I4 

Desparte cu ajutor 

cuvintele în silabe, dar nu 

rezolvă sarcina dată. 

   Desparte corect 

cuvintele în silabe, dar nu 

  Desparte corect cuvintele 

în silabe şi reuşeşte să 

rezolve integral sarcina dată. 
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reuşeşte să rezolve 

integral sarcina dată. 

I5 

Sesizează cu ajutor 

sunetul final al 

cuvântului, dar nu rezolvă 

sarcina dată. 

Sesizează cu ajutor 

sunetul final al cuvântului 

şi rezolvă sarcina dată. 

Sesizează rapid sunetul final 

al cuvântului şi rezolvă 

corect sarcina dată. 

 

Interpretarea datelor:  Redau mai jos, într-un tabel sintetic, rezultatele obţinute de 

copii. 

 

Comportament Număr copii Procentaj  

Comportament atins 7 70% 

Comportament în 

dezvoltare 
2 20% 

Comportament care 

necesită sprijin  
1 10% 

 

CONCLUZII:    
 Copiii au fost obişnuiţi progresiv cu această formă de verificare scrisă, care solicită 

răspunsuri exacte prin completare, colorare sau desen. 

 Majoritatea copiilor au rezolvat corect şi rapid sarcinile testului, dovedind că au 

dezvoltate deprinderi de muncă independentă. Chiar şi cei mai timizi au reuşit acest lucru. 

Rezolvând sarcinile de pe fişele de lucru, copilul devine conştient de rezultatele muncii sale, 

capătă încredere în propriile forţe. Am reuşit să verific individual cunoştinţele copiilor, 

performanţele la care au ajuns, precum şi lacunele care există în cunoştinţele lor. 

 Unii copii au avut dificultăţi la sesizarea sunetului final al cuvântului şi la găsirea 

cuvintelor care încep cu prima silabă a cuvântului dat. Dar, în ansamblu, copiii au dovedit că 

au un nivel corespunzător de pregătire la categoria de activitate „Educarea limbajului”, fapt 

care le asigură adaptarea cu succes la sarcinile complexe ale învăţării citit-scrisului la școală. 

 În urma aplicării mai multor probe de evaluare, copiii mi-au făcut cunoscut nivelul bun 

al cunoştinţelor lingvistice şi gramaticale pe care le posedă, într-un mod apropiat de evaluarea 

din ciclul primar.  

             Cu toate că şi-au dovedit eficienţa, nu am folosit fişele de lucru în mod excesiv. Nu am 

insistat numai pe acest mod de evaluare, ci m-am bazat pe comunicarea orală, mult mai 

importantă la această vârstă. 

 Astfel, am constatat că activitatea mea de predare-învăţare sistematică, gradată, 

realizată prin descoperire, problematizare, muncă independentă şi exerciţiu a dus la însuşirea 

de către copii a cunoştinţelor necesare îndeplinirii cu succes a viitoarelor sarcini şcolare.   

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1) Bocoş, M. / Jucan, D., (2007), Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia 

evaluării, Editura Paralela 45, Piteşti 

2) Cucoş, C., (1996), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi 
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Cum să îi învățăm pe elevi despre organizarea propriilor activități pentru 

asigurarea succesului lor pe termen mediu și lung? 

 

profesor biologie FERENCZI Margit,  

Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 

              În cadrul orelor de consiliere, dar nu numai, profesorii îi pot ajuta pe elevi să își 

planifice activitățile, urmărind unsprezece acțiuni, și anume: 

1. Scopul - stabilirea unui scop realist. 

2. Planificarea pe termen scurt și mediu, stabilind obiective clare și reale. 

Obiectivele nu trebuie să depășească un număr de cinci, pentru că altfel devine grea 

îndeplinirea lor. 

3. Organizarea - capacitatea de organizare a resurselor materiale și de ordonare a acestora, 

precum și a planurilor. 

4. Timpul - stabilirea resursei de timp necesare și gestionarea corectă a timpului, pentru a nu 

se crea decalaje, care mai apoi sunt greu de recuperat. Utilizarea unui Google calendar sau a 

altei aplicații. Se poate crea un event calendar, care va fi urmărit pas cu pas. 

5. Activități și sarcini - stabilirea unui număr rezonabil de activități și sarcini, fără a se 

supraîncărca planul. 

Abilitatea de a înțelege cât timp vor dura aceste sarcini este neapărat necesară.  

6. Memoria de lucru - procesarea informațiilor și capacitatea de a reține informația cu care se 

lucrează. 

Utilizarea Mind map în timpul derulării întregului proces. 

7. Metacogniția - conștientizarea a ceea ce se știe/cunoaște, precum și folosirea informației 

pentru învățare, dar și motivare.  

8. Autoreglarea - abilitatea de autocontrol a acțiunilor, dar și a procesului de gândire. 

9. Atenția - capacitatea de focusare pe o anumită activitate, dar și de transfer de la o sarcină la 

alta, de la o activitate la alta. 

10. Perseverență - dorința de a persevera, de a nu ne opri, de a nu renunța la obiectivele 

stabilite. 

11. Flexibilitate - adaptarea la schimbare din mers, acceptarea situațiilor nou ivite. 

 

 



 

21 
 

        „ Mureșul din fundul grădinii”, parte din proiectul „Solve for 

tomorrow”, Samsung Romania 

profesor electrotehnică FILEP Gyöngyi 

Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 

   În (mini)proiectul pe care l-au gândit elevii din miniechipa denumită  „Mureșul din 

fundul grădinii”, elevi în clasa a XI-a ai Liceului Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Tg. Mureș,  

este vorba despre realizarea unei  microhidrocentrale care  să alimenteze cu energie electrică  

școala dintr-un sat mureșean.  Proiectul a avut loc sub forma unui concurs dezvoltat de 

Samsung Romania, cu denumirea „Solve for Tomorrow”. Aceasta s-a desfășurat sub forma 

unei   competiții naționale, adresată elevilor, prin care s-a încurajat gândirea inovatoare și 

abordarea creativă în rezolvarea unor probleme pentru binele comunității. O idee promovatoare 

a fost realizarea unei legături între pasiune și oportunitate prin așa numita Sustainable Design 

Thinking, despre care echipa organizatoare spunea: „Credem că prin Sustainable Design 

Thinking și puterea creativității putem transforma societatea în mai bine”, metoda care aduce 

împreună ideile creative, gândirea inovatoare și soluțiile îndrăznețe, pentru a aduce o schimbare 

în societatea din care facem parte. Prin Sustainable Design Thinking ne adresăm dorințelor și 

nevoilor din comunitate, pentru un impact pozitiv asupra viitorului. În cea de-a doua etapă a 

competiției, din 200 de participanți am fost aleși în cei  25 de finaliști care am avut  șansa să 

ne  perfecționăm ideile, cu ajutorul sesiunilor de mentorat și al cursurilor de Sustainable Design 

Thinking, organizate în parteneriat cu Junior Achievement România, special gândite pentru a 

ne ajuta să ne  aducem ideile la viață. Și am pornit la drum. Pe o perioadă de două luni am 

proiectat, am desenat, am dezvoltat, am empatizat cu susținătorii noștri, am învățat. Am trecut 

prin diferite etape: de definire, care chiar dacă pare ușoară la 

început, poate a fost definitorie, prin aceea să hotărâm exact ce 

dorim să facem și să-l definim. A urmat etapa de ideație, prin care 

am arătat cum dorim să facem și ce urmărim. Prin realizarea acestui 

proiect asigurăm siguranță ecologică instalațiilor pentru mediu, o 

sursă de energie inepuizabilă, un cost redus al energiei generate și 

autonomia instalațiilor, fiabilitate și durată de viață lungă al 

întregului sistem, desigur ținând cont de cerințele Uniunii 

Europene în ceea ce privește realizarea unei astfel de centrale, 

conform ghidului de față. 
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A urmat prototiparea, astfel încât centrala proiectată de noi este pe firul apei, pentru că 

nu există o acumulare semnificativă a apei.  Ea este proiectată să utilizeze debite mari cu căderi 

mici, sub 15m, turbina   folosită fiind de tip Kaplan. Apoi s-a realizat macheta ce conține un 

mic baraj care creează o mică acumulare de apă 

și o cădere. Odată cu curgerea apei prin turbina 

amplasată în corpul barajului, se produce 

puterea mecanică. Aceasta este transformată de 

generator în energie electrică. Debitul evacuat 

este egal cu debitul afluent, iar apa este evacuată 

direct în râu, fără a modifica debitul din mediul 

natural de curgere și nivelul apei. Astfel apa 

din Mureș, sub acțiunea presiunii create de 

masa sa, se mișcă într-o direcție dată și intră în palele unei turbine.  

 

În etapa de pregătire s-a arătat funcționarea 

turbinei prin care ea transmite mișcarea de rotație 

generatorului care generează curentul electric. 

Presiunea apei e creată de baraj și de curgerea 

naturală a apei, prin tuburile de aducțiune. 

Hidrocentrala proiectată este de 5 MW.    

Prin etapa de testare s-a arătat că  măsurarea 

debitului râului se poate face printr-un joc, aruncând 

o creguță în apă și măsurând timpul în care va pluti 

10 m.  Apoi se împart  metrii la secunde și se obține 

viteza în m/s, trecând și elevii prin etapele de: 

    

               

 

 

 

S-a hotărât că, dacă aceasta e mai mică de 1m/s,  atunci e nevoie să se  mărească debitul 

îngustând artificial canalul. Apoi s-a realizat schema bloc. Ne-am inspirat puțin și de la alții, 

dar a noastră este unică, pentru că și noi suntem unici și Mureșul nostru este unic (din vorbele 

băieților din echipă).  

 Și pentru că s-a pus întrebarea: cine este responsabil pentru un viitor sustenabil și s-a și 

dat răspunsul că noi cu toții, și, pentru că, conform statisticilor până în 2050, se așteaptă să fim 

9,7 miliarde de oameni care locuiesc pe planetă cu aproximativ 1,5 milioane de oameni care se 

deplasează în mediul urban în fiecare săptămână, sunt din ce în ce mai multe șanse ca oamenii 
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să locuiască în orașe, am spus că pe noi să nu vă bazați. „Noi vom rămâne în micul nostru sat 

de pe valea Mureșului, unde va funcționa mica microhidrocentrală pe care eu o voi 

administra”(din vorbele unuia dintre elevii proiectanți). În etapa de elaborare a planului de 

afaceri s-a făcut calculul economic pentru realizarea unei astfel de centrale, împărțit în două 

etape: una fiind cea de construcție industrială în care s-au enumerat materialele folosite: ciment, 

fier, beton, alte materiale, desigur avându-se în vedere folosirea de materiale prietenoase cu 

mediul, apoi cea de-a doua construcție a circuitului energetic, cu aparatura și dispozitivele 

folosite pentru realizarea circuitului energetic, dispozitive mecanice, hidraulice și electrice. Se 

construiește turbina, generatorul electric și anexele pentru realizarea completă a circuitului 

energetic. Urmează stațiile de transformare și distribuție. Apoi în etapa de marketing și strategii 

de vânzare s-a ajuns la concluzia că această microcentrală va fi construită pentru alimentarea 

școlii, în principal, iar restul de energie produsă va fi distribuită în sistemul național energetic 

sau pentru alimentarea altor obiective de uz administrativ (case, lumina stradală). Puterea va fi 

de 5MW, iar cea instalată de  50kW.  

Ne vom descurca prin muncă multă pentru că  nu vrem să :     

 

 

 

 

Ne-am gândit, am studiat și am pus în aplicare ținând cont de  următoarele domenii: 

 cunoștințe de bază în domeniul  producerii de energie  

 economisirea energiei  

 protecția resurselor 

 protecția climatică  

 consumul de energie al unei școli  

 informații despre un comportament corect în calitate de utilizator.   

 

 

Din finala concursului vă așteptăm la inaugurare..............elevii, viitorii ingineri. 
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A învăţa să înveţi indiferent de situaţie 

 
 consilier şcolar Laura FILIP 

    C.J.R.A.E. Mureş 

 

 

 
 ŞCOALA este locul unde ar trebui să mergem să ne şlefuim mintea, să ne dezvoltăm 

personalitatea, să deprindem comportamente politicoase, să învăţăm să fim utili şi plăcuţi 

celorlalţi.  Şcoala este locul unde fiecare poate să întrebe şi curiozitatea să înflorească. 

 Şcoala este locul unde învăţăm multe informatii despre lume şi viaţă. 

  Pe lângă toate acestea, şcoala este locul unde se câştigă noi abilităţi şi unde se înfiripă 

prietenii care pot deveni prietenii pe viaţă.  

 Competenţa de „a învăţa să înveţi” este abilitatea de a te implica şi de a persevera în 

învăţare, de a-ți gestiona eficient timpul şi informaţia, atât individual, cât şi în grup.  

 Perioada aceasta, dominată de distanțare socială, ne face să reevaluăm modalitățile de 

învățare. Situaţia este la nivel global şi nu trebuie să ne sperie prea tare, căci toţi încearcă 

metode noi şi pe toţi ne încearcă o multitudine de emoţii şi trăiri. 

  Pe parcursul anului 2021 a prins tot mai mult contur predarea și învățarea on-line, iar 

odată cu munca de acasă și închiderea școlilor, mulți dintre noi au descoperit facilitățile 

tehnologiei moderne. S-au găsit mijloacele prin care putem învăța împreună și totuși separat. 

 Atât formarea profesională, cât și dezvoltarea personală presupun conștientizarea 

procesului și a nevoilor de învățare a fiecăruia. 

 Este nevoie  ca fiecare să identifice oportunitățile existente și să dobândească abilităţi 

de a depăși obstacolele și de a inova.  

 Criza COVID-19 în Europa și măsurile luate de fiecare țară pentru combaterea 

răspândirii virusului au provocat perturbări semnificative în furnizarea de oportunități de 

educație. Şansele de  formare și mobilitate pentru cursanți, profesori și educatori din toată 

Uniunea Europeană au fost mult modificate. Instrumentele online – ca multe instrumente 

digitale (online și offline) – au servit și servesc diferitelor scopuri educaționale: conectarea 

formatorilor/profesorilor și a cursanților unul cu altul atunci când se află în locații separate.  

 

„Succesul este cel mai adesea atins de cei care nu știu că eșecul este inevitabil.” 

 – Coco Chanel 
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 Termeni precum munca și cariera au suferit modificări semnificative de sens, 

reflectând schimbări sociale, tehnologice și economice care determină ca piața muncii 

contemporane să fie mai dinamică și mai complexă. Parcursul profesional s-a diversificat, 

oamenii confruntându-se cu mai multe schimbări pe parcursul vieții. Învățarea pe tot 

parcursul vieții oferă o perspectivă proactivă și pe termen lung asupra carierei. 

 Dezvoltarea personală este un proces de învățare ce se întinde pe tot parcursul vieții, 

iar unul dintre principalele sale avantaje este că nu există o anumită vârstă pentru a iniția 

acest demers. 

 

„Învață din ziua de ieri, trăiește azi și speră pentru mâine. Important este să nu te oprești 

niciodată din a-ți pune întrebări.”  

– Albert Einstein 

 

 Domeniul dezvoltării personale implică realizarea mai multor activităţi, dar şi 

experienţe care au scopul final de a îmbunătăţi starea de conştientizare, calitatea vieţii, 

dezvoltarea abilităţilor şi talentelor personale. 

 Dezvoltarea personală contribuie la materializarea aspiraţiilor şi viselor personale. 

 Dezvoltarea personală înseamnă exploatarea şi descoperirea unor resurse proprii care 

să sporească semnificativ calitatea vieţii. A te dezvolta din acest punct de vedere presupune 

ideea de a deveni conştient de tine, de cine eşti şi ce ai putea să faci sau să nu faci. Este un 

proces despre care nu se poate spune că este foarte simplu, ci, mai degrabă, anevoios şi de 

lungă durată, în care vei învăţa să te regăseşti şi să te accepți. 

 

 Ce beneficii îți aduce dezvoltarea personală? 

• contribuie la îndeplinirea țelurilor pe care ți le-ai conturat; 

• îți îmbunătățește șansele de angajare; 

• te ajută să devii mai înstărit. 

 

 Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi? 

1. Începe ziua cu dorința de a contribui la dezvoltarea ta personală. 

2. Îmbunătățește-ți încrederea în forțele proprii. Nu uita că studiile au evidențiat faptul că IQ-

ul nu este cel mai important factor pentru obținerea succesului. Trebuie să iei în considerare 

alte aspecte cu rol decisiv: încrederea în sine, determinarea și capacitatea de a-ți stabili 

obiective. 

3. Învață de la persoanele din jurul tău și orientează-te către comunicarea activă. 

4. Fii deschis la schimbare și transformă-ți temerile într-un aliat de nădejde. 

5. Încearcă să devii cea mai bună versiune a ta. 

6. Trezește-te devreme. 

7. Îndepărtează-te de persoanele negative. 

8. Acceptă provocări. 

9. Urmează-ți pasiunile și obiectivele. 

10. Ia decizii corecte. 

11. Nu renunța niciodată și lucrează la perspectivele de dezvoltare. 

 

 În anul 2021, la nivelul întregii Europe, furnizorii de servicii de educație în rândul 

tinerilor şi adulților au fost forțați ori să anuleze cursurile, ori să le transfere în mediul online. 

În acest context, sustenabilitatea instituțiilor, a personalului și, nu în ultimul rând, a 

cursanților a fost amenințată de diminuarea resurselor financiare ale acestor furnizori de 

formare. Cu toate acestea, pentru a diminua consecințele crizei socio-economice previzionate 
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în urma acestei pandemii, formarea și educarea tinerilor şi a adulților vor fi necesare mai mult 

ca oricând.  

 Educația și învățarea nonformală a tinerilor şi  adulților joacă un rol social esențial, 

susținând astfel indivizii, comunitățile și piețele să se caracterizeze printr-un nivel de 

rezistență mai ridicat. Această rezistență nu urmărește doar să ne ajute în a depăși provocarea 

întâmpinată, ci contribuie la dezvoltarea unor instrumente mai puternice pentru combaterea 

crizei economico-sociale care va apărea în urma pandemiei. 

 Să sperăm că atât noi, ca şi indivizi, cât şi autorităţile autorizate  vom reacţiona în 

timp util pentru a preveni pierderile şi căderile. 

 

 

 Bibliografie: 

 Băban, A. (2003), Consiliere Educaţională, Ed. Prinet, Cluj-Napoca 

 Golu, M. (2007), Fundamentele psihologiei, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 

Bucureşti 

 Bogatu, N. (2002), Conduita de rol, Sine şi Personalitate, Ed. Granda, Bucureşti. 

 

 



 

27 
 

Calitatea prezenței din mindfulness pentru sănătatea mentală 
 

prof. consilier școlar, Luminița IOSIF  

CJRAE Mureș 

 

 

„Omului i se poate lua totul, mai puțin un lucru: ultima dintre libertățile umane –

respectiv aceea de a-și alege propria atitudine într-un anumit set de împrejurări date, de a-și 

alege propriul mod de a fi.” 

                                             Viktor E. Frankl, „Omul în căutarea sensului vieții” 

 

Frankl pune accent pe sensul dat de către oameni acțiunilor și vieții lor, dat fiind 

faptul că clarificarea scopului în viață creează noi posibilități din punct de vedere 

comportamental. Astfel, oamenii pot tolera multă suferință și îndura dificultăți mari, pot 

înfrunta obstacole majore, atunci când consideră că această abordare face parte dintr-o viață 

cu sens, trăită în congruență cu valorile personale (Leahy, 2017). De exemplu, compasiunea, 

ca valoare și emoție îi poate ajuta pe oameni să-și găsească un scop, să-și construiască o viață 

cu sens, să-și depășească anxietatea și depresia. 

Această orientare este una adaptativă, pentru a ne menține sănătatea mentală, de-a 

lungul unei vieți care poate fi presărată cu evenimente de viață negative, cu boli cronice sau 

pierderi, cu situații critice, stresante. Scopul nu este neapărat „să ne simțim bine”, să avem o 

viață fericită sau una ușoară, fără emoții negative, ci să învățăm să tolerăm și să acceptăm să 

trăim orice emoție, pentru o viață mai bogată, mai completă, cu mai mult sens. 

Pentru o sănătate mentală optimă, nu doar scopurile ar trebui clarificate, ci și punctele 

tari ale caracterului, virtuțile și principiile etice. Puterea caracterului bun rezidă într-o 

adaptare optimă la provocările vieții, care la un moment dat se numesc pandemie, alteori 

reorientare profesională, boală cronică sau pierdere, cu experiențierea unei stări psihologice 

de bine, în pofida dificultăților. 

Beneficiile sănătății mentale constau în posibilitatea de adaptare la situații noi, în 

flexibilitate cognitivă, în menținerea unui echilibru între muncă și relaxare, care pot să 

conducă la sentimente de satisfacție și încredere în sine. 

Tinerii sunt deosebit de sensibili la implicarea emoțională a adulților în raport cu ei. 

Având mintea începătorului, învață adulții despre calitatea prezenței acestora. Colaborarea 

dintre profesor și elev, cu accent pe sentimentul perceput al legăturii autentice și calde, 

permite o călătorie de codescoperire cu copilul, în care a simți momentul alături de copil, cu 

receptivitate și căldură, primează înțelegerii, care ne poate parveni ulterior. 

Mindfulnessul ne ajută să ne concentrăm atenția în tumultul experiențelor de zi cu zi, 

unele copleșitoare. Inspirând și expirând adânc de trei ori, ne calmăm mintea și conștientizăm 

că starea noastră reflectă cu precizie sentimentele copiilor (amorțeala sau haosul lor 

emoțional), de care ne putem desprinde astfel, rămânând însă conectați cu ei, învățându-i și 

pe ei să se oprească din ce fac (se joacă, învață, relaționează), ori de câte ori doresc, să 

exploreze cum se simt, delicat, cu trei respirații și să apeleze la cuvinte pentru a numi 

sentimentele lor dificile. Copiii apreciază sentimentul de control asupra propriei experiențe, 

în momentul respectiv (Germer, Siegel & Fulton, 2016). 

E nevoie de practică regulată, cu intenția de a fi receptiv, pentru a trata cu mindfulness 

emoțiile puternice, găsind un adăpost în momentul prezent. Un copil poate practica 

mindfulness stând în liniște cu picioarele   încrucișate, concentrat asupra fluxului și refluxului 

respirației, care se mișcă încet prin corp, învățând să stea calm, 10 minute, observându-și 

sentimentele și gândurile, cum vin și pleacă, cum apar și dispar, asemenea valurilor mării, în 
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timp ce el rămâne acolo, stabil. Înțelege astfel că nu trebuie întotdeauna să creadă gândurile, 

că poate alege să le lase să plece.  

Practicarea mindfulnessului de către profesori sau părinți implică a observa emoțiile 

din corpul lor, atunci când sunt cu copiii. Dacă observă că devin agitați ca răspuns la reacțiile 

copilului, li se poate arăta cum să-și urmărească respirația sau să fie atenți la ce-i înconjoară, 

reușind astfel să-și privească propriul comportament mai obiectiv. Calitatea prezenței 

adulților în relația cu copiii le permite să stabilească mai abil limite potrivite, să tolereze 

pierderea legăturii cu aceștia atunci când stabilesc o limită dificilă, însă dezirabilă social, să 

rămână cu înțelegere înțeleaptă alături de pierdere, frustrare sau dezamăgire, să dea dovadă 

de mai multă iubire și compasiune pentru copii (Germer, Siegel & Fulton, 2016). 

Ca și profesori, putem experimenta noi înșine viața, ca pe o serie continuă de 

momente prezente și să ne lăsăm mai puțin prinși de conceptele de timp și secvențialitate. 

Mindfulness-ul în relație sau prezența autentică ne permite să fim conștienți de fluctuațiile 

propriei atenții, cât timp suntem angajați emoțional, cu compasiune, față de un copil, 

rămânând totuși detașați de experiența acestuia, dar conectați în liniște cu copilul care suferă, 

de-a lungul ieșirilor sale dureroase, fără a-l judeca, conștienți de lupta pe care  o duce, prin 

acceptare și autocompasiune, creând acel climat sigur, în care experiența dificilă poate ieși la 

suprafață. 

A avea obiective conflictuale (îți dorești aprobarea celor din jur, dar adesea te înfurii 

pe ei) îți autosabotează starea de bine și implică a face în cele din urmă o alegere. 

Echilibrarea dorințelor și a încerca să găsim media dintre extreme, evitarea gândirii în alb și 

negru și a vedea ambele fețe ale monedei, vizează, legat de exemplul de mai sus,  implicarea 

în ajutorarea celorlalți, concomitent cu orientarea spre interesele individuale (Ellis, 2015). 

Pentru a ne putea ajuta pe noi înșine să ne simțim mai bine, să ne facem mai bine, dar 

mai ales, să rămânem bine, este important să evităm credințele, emoțiile și comportamentele 

disfuncționale, prin care ne putem autosabota, dar și să decidem să schimbăm ceea ce putem 

schimba. Dacă ne dorim să fim mai fericiți, putem alege conștient, selectiv, ceea ce gândim, 

simțim și facem. Acțiunea hotărâtă presupune asumarea responsabilității asupra vieții 

personale, cu tărie și fermitate, convingându-ne să acționăm conectați la interesele și valorile 

noastre pe termen lung. 
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Necesitatea adaptării procesului educațional la viața cotidiană 

– studiu de caz din perspectiva disciplinelor tehnice de specialitate  

 

 

prof. ing. Camelia LUKACS 

Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 

 Dacă odinioară, în predarea lecțiilor, primordiale erau conceptele științifice cu structură 

liniară rigidă, destul de rar făcându-se referință la experiența personală a elevului, la viața lui 

cotidiană, actualmente acestea se derulează în spirală, fiind orientate spre un obiectiv final în 

care investigația și învățarea prin experimentare fac apel la cunoștințele achiziționate anterior 

de elevi, care conduc la experiențe personale ce constituie puncte de reper în învăţare. 

Pentru o învățare de durată, în predarea disciplinelor tehnice de specialitate, se 

urmărește abordarea integrată și integralistă a procesului educativ bazat pe interdisciplinaritate 

și transdisciplinaritate, care au menirea de a apropia procesul educațional de viața cotidiană a 

elevilor și de nevoile comunității în care aceștia trăiesc, luând în considerare complexitatea 

rolurilor pe care le vor juca elevii de azi în societatea viitoare, de la acela de ființă autonomă, 

de membru al familiei și al unei colectivități, de cetățean și producător, până la acela de subiect 

și obiect al multiplelor și diverselor experiențe de viață succesive, care îl vor ajuta să se 

cunoască pe sine și să abordeze o concepție autonomă ca ființă liberă și creatoare. Accentul se 

plasează spre conștientizare, cooperare, gândire critică și creativă, spre adaptabilitate și 

interpretarea lumii mereu în schimbare. 

Predarea integrată trebuie abordată nu numai la nivelul organizării conţinuturilor, ci şi 

la cel al transmiterii şi asimilării lor. Pentru realizarea acestui deziderat, trebuie combinate 

judicios modalitățile de învățare formală (curriculum școlar) cu cele nonformale și informale 

(curriculum extrașcolar). 

Este necesar să punem în valoare dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor și 

conturarea, în primul rând, a unei lumi spirituale, în care elevii devin mai responsabili, respectă 

conștient legile și normele etice, sunt pregătiți să acorde primul ajutor persoanelor în nevoi, să 

fie mai binevoitori, mai atenți și mai empatici.  

Elevii trebuie să fie educați să-și exprime liber opinia, să fie încrezuți în sine, să 

aprecieze corect posibilitățile lor și ale altor persoane, să analizeze critic lumea din jurul lor și 

să manifeste o atitudine cu precădere constructivă față de schimbare. Astfel, este nevoie de o 

schimbare radicală a educației, pentru o lume mai conștientă, mai flexibilă și mai bine pregătită 

pentru viață. În acest sens, implicarea membrilor comunității, dar și a părinților, în calitate de 

parteneri activi ai cadrelor didactice, este evidentă. 

În conținuturile disciplinelor tehnice de specialitate sunt cuprinse cunoștințe și abordări 

din toate ariile curriculare  care stau la baza dezvoltării și conturării resurselor cognitive 

viitoare. 

Elevii din învățământul profesional și tehnic iau parte la realitatea condițiilor 

organizatorice, economice și sociale privind specializarea lor, prin stagiile de pregătire practică 

pe care aceștia le parcurg în cadrul unităților economice sau instituțiilor publice, cunoscând 

aspecte legate de: statutul angajaților, cadrul în care se desfășoară munca, obligațiile și 

responsabilitățile ce revin părților contractuale, remunerarea, condițiile de securitate și sănătate 

în muncă etc., scopul fiind acela de a dobândi o calificare, de a contribui la dezvoltarea 

comunității și la consolidarea societății democratice românești. 

Prin tehnica învățării experiențiale active participanții își descoperă valorile personale, 

învață să comunice eficient și persuasiv, și deprind exercițiul feedbackului constructiv. 
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Implicându-se în activitățile propuse, elevii își asumă responsabilitatea propriilor decizii în 

cadrul unei echipe, iar prin rezolvarea unor studii de caz alese cu atenție, își dezvoltă gândirea 

critică, creativă, sistemică. 

Rezultatele adaptării învățământului profesional și tehnic la viața cotidiană s-au 

concretizat în următoarele deziderate: colaborări ale liceelor cu un număr mare de firme, 

angajarea elevilor interesați, acordarea de stimulente materiale de către firme elevilor, toate 

acestea favorizând integrarea tinerilor în activitatea economică reală. 

O mare parte din elevii care realizează stagiile de pregătire practică la agenții economici 

se declară mulțumiți de ceea ce învață, participă cu entuziasm la promovarea școlii, sunt mai 

încrezători în șansele lor și dornici de a deveni „propriul lor angajatˮ. 

În concluzie, dezvoltarea abilităților pentru viața cotidiană urmărește dobândirea 

următoarelor competențe: 

- Dorința de autocunoaștere 

- Atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți 

- Exprimarea nevoilor și emoțiilor 

- Aplicarea practică a cunoștințelor învățate la școală 

- Lucru în echipă 

- Analiza critică a informațiilor 

- Autonomie în gândire 

- Implicare socială 

- Acceptarea diferențelor de opinie 

- Responsabilitate civică 
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Recenzie pentru cartea 

 „O lume ieşită din minţi. Revoluţia creativă a educaţiei” 

Scrisă de Sir Ken Robinson 

 

învăţător MAGYARI Lina – Ildiko 

Școala gimnazială Ogra, județul Mureș 
 

În cartea „O lume ieşită din minţi. Revoluţia creativă a educaţiei”, scrisă de Sir Ken 

Robinson, am remarcat o abordare holistică a creativităţii, aceasta fiind privită din prisma mai 

multor viziuni şi influenţa creativităţii este apreciată în mai multe domenii de activitate 

precum arte, învăţământ, sociologie etc. 

Ken Robinson este un lider internaţional în domeniul dezvoltării creativităţii, 

inovaţiei şi al resurselor umane. Timp de doisprezece ani a fost profesor pe probleme de 

educaţie la Universitatea Warwick din Anglia, iar în prezent este profesor emerit. A colaborat 

cu guverne din Europa, Asia şi Statele Unite, cu multe dintre companiile listate în Top 

Fortune 500 şi cu organizaţii culturale din întreaga lume. În 1998 a condus o comisie 

naţională pe probleme privind educaţia, creativitatea şi economia, de pe lângă Guvernul Marii 

Britanii. Raportul rezultat, „All Our Future: Creativity, Culture and Education” (cunoscut şi 

sub numele de Raportul Robinson), a fost publicat în 1999. Ken Robinson a primit Premiul 

Atena pentru servicii aduse artelor şi educaţiei de la Rhode Island School of Design; Medalia 

Peabody pentru contribuţii în domeniul artelor şi culturii în Statele Unite şi Medalia 

„Benjamin Franklin” pentru remarcabila contribuţie adusă relaţiilor culturale dintre Marea 

Britanie şi Statele Unite. În 2003 a fost înnobilat de către Regina Elisabeta a II-a pentru 

serviciile aduse artelor.  

  Capacitatea de a fi creativ pe măsură ce înaintează în vârstă? Ce înseamnă de fapt 

creativitate şi cum (re)învăţăm să fim creativi? Ce tehnici să folosească pedagogii pentru a 

promova dezvoltarea şi promovarea creativităţii în mediile de învăţare? Ken Robinson ne 

oferă în cartea „O lume ieşită din minţi” câteva răspunsuri la aceste întrebări şi câteva soluţii 

la problemele actuale ale educaţiei.  

  În cartea „O lume ieşită din minţi. Revoluţia creativă a educaţiei” este evidenţiat felul 

în care, prin intermediul creativităţii, au fost schimbate paradigmele despre existenţa 

Pământului şi modul în care educaţia şi-a pus amprenta asupra societăţii. Scriitorul a avut 

preocupări legate de creativitate încă din tinereţe şi ceea ce a reuşit să constate despre 

creativitate a notat în cartea aceasta. Având în vedere succesul pe care l-a avut cartea la prima 

ediţie, la sugestia unor prieteni, autorul a luat decizia să o reediteze. În varianta pe care o are 

lucrarea reeditată au fost luate în considerare schimbările şi progresul realizat în timpul dintre 

cele două apariţii ale acestei cărţi atât în societate, cât şi pe plan personal. 

  Trăim un paradox. Majoritatea copiilor se consideră a fi foarte creativi, majoritatea 

adulţilor nu. Ce se schimbă pe măsură ce creştem? Organizaţii de pretutindeni conlucrează 

într-o lume care se schimbă mai repede ca niciodată. Liderii acestora spun că au nevoie de 

oameni care să gândească creativ, care să fie flexibili şi care să se adapteze repede şi foarte 

adesea spun că nu găsesc astfel de oameni. De ce? În carte, autorul îşi pune trei întrebări 

vitale: 
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1. De ce este atât de importantă promovarea creativităţii? Oamenii de afaceri, 

politicienii şi educatorii subliniază importanţa vitală a promovării creativităţii şi 

inovaţiei. De ce este atât de important acest aspect?  

2. Care este problema? De ce trebuie ajutaţi oamenii să devină creativi? Copiii sunt 

plini de idei. Ce se întâmplă cu noi pe măsură ce înaintăm în vârstă, de ce ajungem 

să credem că nu suntem creativi? 

3. Ce presupune acest lucru? Ce este creativitatea? Oricine poate să fie creativ sau 

doar câţiva aleşi? Poate fi dezvoltată creativitatea, şi dacă da, cum?  

  Ken Robinson ne oferă o abordare inovatoare pentru a înţelege conceptul de 

creativitate în educaţie şi în afaceri. Sir Ken Robinson susţine că aceste probleme, cu care se 

confruntă oamenii şi organizaţiile de pretutindeni, sunt generate de şcolile şi universităţile pe 

care le-am urmat şi majoritatea oamenilor părăsesc sistemul de educaţie fără să aibă nicio 

idee legată de adevăratul lor potenţial creativ. Cartea „O lume ieşită din minţi” este un 

manifest pentru abordări radical diferite în ceea ce priveşte leadershipul, sistemul de 

învăţământ şi pregătirea profesională cu scopul de a ne ajuta să facem faţă provocărilor pe 

care le aduce cu sine secolul XXI.  

Sir Ken Robinson a reuşit să puncteze principalele evoluţii ale societăţii şi a modului 

de deplasare a oamenilor, toate acestea datorându-se creativităţii, şi anume apariţia 

următoarelor invenţii: motorul cu combustie internă (Francois Isaac de Rivay, 1807); 

automobilul, primul zbor cu avionul (fraţii Wright, 1903); propulsarea rachetei (Robert 

Goddard, 1915); turboreactorul (Hans von Ohain şi Frank Whittle, 1930); primul obiect uman 

lansat pe orbita pământului (Sputnik 1, 1957); primul zbor pe lună (Apollo 11, 1969); naveta 

spaţială reutilizabilă (Discovery, 1981); automobilul zburător (Terrafugia Transition, 2009); 

avionul spaţial automat (X-37B, 2010). 

  Astfel se remarcă faptul că revoluţia din domeniul transporului este un indiciu al 

ritmului schimbării, dar nu şi cel mai rapid. Toate aceste schimbări însă sunt urmările 

creativităţii umane.  

  Lectura cărţii este deosebit de plăcută şi captivantă, cartea este la fel de atrăgătoare 

precum un roman poliţist şi atenţia cititorului este menţinută pe tot parcursul cărţii. Sir Ken 

Robinson vorbeşte în carte despre preocupările sale legate de creativitate, acestea au marcat 

existenţa şi cariera sa şi care au fost prezente din tinereţile sale, dar mai apoi au îmbrăcat o 

adevărată amploare. Numeroasele conferinţe pe care le-a ţinut despre creativitate l-au purtat 

peste tot în lume, în diferite ţări de pe mai multe continente. 

  Unele aspecte ale realităţii şi chiar părţi din carte rămân adânc întipărite în memoria 

celui care o citeşte datorită relevanţei deosebite pe care acestea le au. Personal, am fost 

marcată de experimentul făcut într-un penitenciar, unde condamnaţii au fost reeducaţi prin 

dans. Deţinuţii au reuşit să se integreze în societate datorită artei dansului, deşi înainte aveau 

probleme grave de integrare şi inadaptare socială.  

  Cartea este structurată în zece capitole, în fiecare este dezvoltat un aspect distinct legat 

de creativitate, capitolele sunt într-o legătură strânsă între ele. După Ken Robinson, pentru a 

reuşi, educaţia trebuie să se amelioreze în trei planuri. Ea ar trebui: 

1.  Să încurajeze diversitatea propunând programe largi şi încurajând personalizarea 

metodelor de învăţare. 

2.  Să incite curiozitatea graţie unor cursuri inventive predate de dascăli care au beneficiat 

de o formare profesională de calitate. 

3.  Să se concentreze pe trezirea creativităţii prin intermediul unor alternative didactice 

care să nu pună accentul pe teste standardizate. 
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  Astfel, responsabilitatea definirii cadrului educației trebuie să revină şcolii şi 

dascălilor. Robinson crede că o mare parte a sistemului educativ actual incită la conformism 

şi complezenţă, precum şi la omogenizare în loc să incite la iniţiative de învăţare creativă. El 

mai subliniază că pentru a reuşi trebuie să recunoaştem că în educaţie este un sistem organic 

şi nu unul linear și standardizat. 

Referitor la conexiunea dintre educaţie, mediul de afaceri şi cultură, Sir Ken Robinson 

afirmă: „În prezent provocarea este de a transforma sistemele de educaţie în ceva mult mai 

potrivit pentru nevoile secolului XXI. În centrul acestei transformări trebuie să se afle o 

abordare total diferită a inteligenţei şi creativităţii umane.” 

  Legat de comunicare, autorul punctează aspecte din evoluţia făcută în acest domeniu, 

şi anume: tiparul (1440 – 1450), Codul Morse (1838-1844), telefonul (1875), radioul (1885), 

televiziunea alb-negru (1929), faxul (1966), calculatorul personal (1977), telefonul mobil 

(1979), World Wide Webul (1990), mesageria sms (1993), transmiterea în bandă largă 

(2000), televiziunea 3D (2010).  

  În carte sunt amintite multe alte progrese din diverse domenii, dar este urmărită şi 

anticiparea din punctul de vedere al lui Alvin Toffler şi H.G. Wells. 

  Educaţia este privită din perspectivă istorică, dar sunt puse în evidenţă şi aspecte 

actuale ale educaţiei, cum ar fi estimarea UNESCO care se referă la obţinerea unor calificări 

formale de către numeroase persoane. Sir Ken Robinson surprinde următorul aspect 

important: „Gândirea educaţiei ca proces care pregăteşte elevii pentru ceea ce va urma pierde 

din vedere faptul că primii şaisprezece sau optsprezece ani din viaţa unui om nu se repetă. 

Tinerii îşi trăiesc vieţile acum.”  

Ca un fin observator marchează rolurile educaţiei: 

- rolul individualist: să dezvolte talentele şi sensibilităţile; 

- rolul cultural: să ofere o înţelegere profundă a lumii; 

- rolul economic: să ofere abilităţile necesare pentru ca individul să îşi poată câştiga 

existenţa şi să fie productiv din punct de vedere economic. 

 Este preocupat de regândirea dizabilităţii, predarea creativă, dar subliniază faptul că: 

„Dacă elevii nu învaţă, nu mai există educaţie. Claritatea scopului este esenţială.” 

 Nu uită să analizeze câteva programe şcolare şi să remarce că mentalitatea oamenilor poate 

să intervină hotărâtor în multe domenii cu ajutorul creativităţii, realizând progresul întregii 

societăţi. 

  Cartea lui Sir Ken Robinson, precum şi întreaga sa activitate s-au lovit de criticile 

nemiloase ale unora din contemporanii săi anglofoni care afirmă că „Robinson a exersat o 

influenţă extrem de corozivă şi destructivă asupra educaţiei necontribuind cu aproape nimic 

la ameliorarea ei.” 

  Pentru a vă face o opinie proprie eu vă invit pe fiecare dintre cei ce citesc această 

recenzie la lectura acestei cărţi. Având în vedere că am citit cu plăcere această carte şi am 

întâlnit multe informaţii pe care le găsesc a fi aplicabile, consider că merită să ne petrecem 

timpul citind astfel de lucrări. Sper ca pe viitor să recitesc această carte şi să mă bucur că am 

ocazia să vă împărtăşesc aceste idei savurate cu mult interes. Vă doresc lectură plăcută! 
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Educație specială pentru copii cu CES  

 

prof. înv. primar MATEȘ Olivia Maria 

Școala Gimnazială  ,,Zaharia Boiu”, Sighișoara, județul Mureș 

 

 

Educaţia specială este un concept fundamental utilizat în cadrul procesului  instructiv-

educativ al copiilor cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul 

învăţământului special. 

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, 

pentru a le oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltări armonioase și echilibrate. De 

asemenea, educația integrată a copiilor cu CES urmărește o cât mai mare apropiere a acestor 

copii de cei normali prin  dezvoltarea capacităților fizice și psihice, prin   implementarea unor 

programe cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să permită 

dezvoltarea compensatorie a unor funcții care să suplinească pe cele absente sau insuficient 

dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării 

motivației pentru activitate, în general, și pentru învățare, în special. 

Orice copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat și adaptat propriilor 

nevoi. Integrarea acestor copii trebuie să urmărească valorificarea potențialului subiectului  

deficient  și să se creeze oportunități care să permită  însușirea de abilități propice integrării 

eficiente în comunitatea normală.  

Principiile care stau la baza educaţiei speciale: toţi copiii trebuie să înveţe împreună, 

indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină aceştia sau diferenţele dintre ei; societatea şi 

şcoala trebuie să le acorde tot sprijinul suplimentar de care au nevoie pentru a-şi realiza 

educaţia în şcoala publică; formarea şi dezvoltarea şcolilor incluzive atât în mediul urban, cât 

şi în cel rural, prin asigurarea resurselor umane, cât şi a celor materiale; educaţia egală se 

realizează prin acordarea sprijinului necesar pentru fiecare copil cu deficienţe, în funcţie de 

cerinţa individualã. 

În cadrul școlarizării copiilor cu CES, există o serie de etape ce trebuie parcurse: 

trebuie acceptată ideea că există astfel de copii, să li se recunoască dreptul la educație, să se 

asigure integrarea lor în cadrul învățământului de masă. Copiii educați în cadrul școlii 

incluzive se vor integra mai repede în diverse situații din lumea înconjurătoare, 

interacționând și relaționând mai ușor cu diverși indivizi. 

           Pentru copiii cu CES trebuie întocmit un program educațional personalizat (PEI), care 

constă în stabilirea obiectivelor, conținuturilor învățării, strategiilor didactice și a 

modalităților de evaluare, care trebuie să se plieze pe necesitățile  și dificultățile  fiecărui caz. 

Acestea sunt diferite de cele folosite pentru restul clasei. Obiectivele propuse și conținuturile 

învățării care urmează să fie parcurse  sunt stabilite, de comun acord, de către profesorul de 

sprijin și profesorul specialist. De fapt, este o muncă de echipă: profesor de sprijin, profesor 

specialist, logoped, profesor consilier, părinți.  

Învățătorul clasei deține rolul principal de acțiune și de coordonare a realizării 

programului educațional individual pentru elevii cu CES. De aceea, acesta trebuie să fie 

preocupat de propria pregătire și dezvoltare în acest sens, pentru a-și însuși elemente care să-i 

faciliteze includerea optimă a copiilor cu CES și asigurarea acestora de șanse egale la 

instrucție și educație. Colaborarea cu părinții reprezintă un factor ,,cheie,”, deoarece aceștia 



 

36 
 

se pot implica activ, sprijinind foarte mult activitatea cadrului didactic, neavând doar calitatea 

de observatori. 

Activitatea de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficienţe  în şcoala publică 

trebuie făcută cu mult simț de răspundere de către specialiştii care acţionează la diferite 

nivele structurale. 

Activitatea de integrare, activitatea desfăşurată de profesorul itinerant se dovedeşte 

eficientă dacă, pe parcursul şcolarizării în şcoala de masă, să o frecventeze regulat, să 

participe la acţiunile clasei din care face parte şi, astfel, să devină independent de serviciile 

educaţionale de sprijin. 

În planul dezvoltării curriculare, pentru elevii cu deficiență, are loc o mișcare în 

sensuri diferite față de curriculumul general, în sensul că unele activități se reduc, iar  pe de 

altă  parte se introduc activități suplimentare individualizate, menite să  compenseze și să 

recupereze starea  de deficiență. De exemplu, în cazul  elevilor cu deficiență mintală, este 

redus numărul de ore din planul de învățământ, numărul disciplinelor de studiu,  conținutul 

informațional  ce urmează a fi însușit, însă cresc numărul  activităților suplimentare  în care 

urmează să fie inclus elevul cu deficiență mintală, în scopul recuperării acestuia. Fiecare elev 

trebuie să se  simtă  apreciat și participarea la procesul de învățare va fi după posibilitățile 

fiecăruia. Cadrul didactic trebuie să găsească soluțiile optime pentru a-și atinge obiectivele 

stabilite în PEI, adaptându-se după fiecare.  

            Parteneriatul cu părinții copiilor cu dizabilități și consilierea acestora  ajută la 

reducerea stresului pe care-l resimt familiile și micșorează riscul ca părinții să-și manifeste 

frustrările asupra copiilor lor. Părinții trebuie încurajați în ceea ce privește evoluția copilului 

și  niciun specialist sau cadru didactic nu-și poate permite să spună părinților că ,,nu mai este 

nimic de făcut” pentru copilul lor. Programele de intervenție  ar trebui să implice foarte mult 

familiile. Ele  trebuie să fie construite astfel încât să satisfacă nevoile copilului în contextul 

larg al nevoilor familiei. Părinții  trebuie să aibă acces total la toate informațiile educaționale 

și la ,,diagnosticele” copilului.  Părinții pot juca rolul de profesori acasă și pot supraveghea 

studiul suplimentar al copilului. 

În concluzie, școala incluzivă devine astfel o școală deschisă tuturor, o școală 

prietenoasă, flexibilă, o școală care abordează procesul de predare-învățare-evaluare într-un 

mod dinamic și atractiv, o școală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se 

constituie într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăților 

legate de apartenența la un anumit mediu și la spargerea barierelor existente între diferitele 

grupuri din interiorul unei comunități.  
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Activitate matematică pentru antepreșcolari 
 

prof. înv. preșcolar  MOLDOVEANU Alina 

Grădinița PP4 Reghin, județul Mureș 

 

Pentru a realiza activități matematice cu copiii antepreșcolari, e nevoie de înțelegerea 

specificului gândirii copiilor la această vârstă și simplificarea activității cu care eram 

obișnuite la grupa mică în grădiniță. În primul rând, dimensiunile dezvoltării și 

comportamentele așteptate sunt altele, apoi durata activității trebuie să fie mai scurtă, pentru a 

nu pierde interesul copiilor pentru activitate. Alegem materiale simple, ușor de manipulat și 

cunoscute copiilor, atrăgătoare și care nu pot fi periculoase la această vârstă. Sarcinile de 

lucru trebuie să fie clare și ușor de realizat, să ofere satisfacție copiilor, să respecte 

particularitățile de vârstă și individuale ale acestora.  

Copiii între doi și trei ani sunt preocupați de a descoperi ce este în jurul lor, dar sunt 

independenți, căci se pot juca și singuri, nu numai cu colegii. Astfel, ei pot fi observați că se 

joacă în paralel, se uită unii la alții și pot interveni, câteodată, unii în jocul altora sau pot 

forma grupe de doi-trei copii, în mod natural. 

Jucăriile și materialele puse la dispoziția lor vor fi așezate pe rafturi joase și copiii vor 

învăța să ajute la adunarea lor. E nevoie de jucării similare sau în mai multe exemplare pentru 

această vârstă. 

Curriculumul pentru educație timpurie 2019 prevede dimensiuni ale dezvoltării și 

comportamente așteptate atât pentru nivelul preșcolar, cât și pentru nivelul antepreșcolar, 

organizate după cele cinci domenii de dezvoltare. Astfel, acesta este instrumentul principal ce 

stă la baza proiectării activităților de orice fel cu cei mici. 

Iată un exemplu de activitate desfășurată cu copii antepreșcolari, pornind de la 

cerințele Curriculumului pentru educație timpurie 2019: 

 

Tema: ,,Trenulețul colorat” 

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii  

Dimensiuni ale dezvoltării: Reprezentări matematice elementare, pentru rezolvarea de 

probleme și cunoașterea mediului apropiat 

Comportamente: 2.4. seriază obiecte de același fel într-un șir 

Obiective operaționale: să aleagă cuburile de aceeași culoare pe care o are cercul primit 

                                         să așeze cuburile formând un tren 

Descrierea activității: Copilul primește un cerc de carton colorat de la educatoare, merge și 

alege în coșuleț cuburi care au aceeași culoare ca cercul. Apoi va așeza cuburile unul după 

altul, formând un tren după locomotiva dată de educatoare. 

Materiale utilizate: cuburi colorate, locomotive pregătite din carton și colorate atrăgător, 

coșuri, cercuri de carton colorate în culorile cuburilor. 

Observații: Unii copii au ales foarte puține cuburi pentru trenul lor și astfel au avut trenuri 

foarte scurte. Marea majoritate a avut nevoie de ajutor la așezarea cuburilor unul după altul ca 

să arate a tren ceea ce au aranjat ei. Educatoarea acordă timp fiecărui copil pentru a se asigura 

că a înțeles fiecare ce are de făcut și apoi e mulțumit de munca depusă. 

 

Bibliografie: 

 Curriculumul pentru educație timpurie, 2019 

 Squibb, B., Deitz J., S., (2005), Activități de învățare pentru copii foarte mici, Ed. 

Vanemonde, București. 
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Oportunitatea integrării RED în activitățile didactice 

 

profesor pentru învățământul primar Codruț Gabriel MORARIU 

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Târgu Mureș, județul Mureș 

 

Intrarea planetei în perioada pandemică a accelerat digitalizarea sectoarelor de 

activitate umană, inclusiv pe segmentul educațional. În România, deși au existat inițiative 

anterioare (resursele AEL, introducerea manualelor digitale la clasele primare) nu aveau impact 

decât asupra unui sector restrâns din sistemul educațional.  

Perioada școlii online a determinat reconsiderarea scenariilor didactice, majoritatea 

profesorilor aflându-se în căutarea platformelor care să furnizeze instrumente de accesibilizare 

a conținuturilor. De aici a rezultat și o nouă viziune asupra procesului educațional, determinată 

de oportunitatea integrării resurselor educaționale digitale în activitățile didactice.  

Rolul acestor practici didactice sporește valoarea procesului educațional, prin 

oportunitatea utilizării lor în orice moment al lecției (predare, învățare, evaluare), aducând 

beneficii variate pentru elevi: facilitarea învățării, stimularea gândirii critice și a creativității.  

 În luna octombrie 2020, după parcurgerea celor 3 etape de recrutare, am fost selectat 

în echipa de Experți realizare Resurse Educaționale Deschise (RED) pentru învățământul 

primar în cadrul proiectului CRED al Ministerului Educației. Una dintre responsabilitățile 

solicitate de această cooptare o reprezintă realizarea lunară a 4 resurse educaționale deschise 

digitale. 
Realizarea unei resurse educaționale deschise (RED) pentru nivelul de învățământ la 

care ne desfășurăm activitatea presupune cunoașterea conținuturilor cuprinse în programa 

școlară, precum și minime competențe digitale.  

 

 
 

Resursa pe care doresc să v-o prezint se numește „Corespondența cuvânt- imagine” și 

a fost construită pe platforma Livresq. În biblioteca digitală este publicată la adresa: 

https://view.livresq.com/view/614760d88d35380008ea4846/# 

Pașii parcurși pentru realizarea acesteia au fost:  

1. selectarea imaginilor reprezentative pentru ilustrarea cuvintelor;  

2. realizarea înregistrărilor audio cuprinzând rostirea cuvintelor sugerate prin imagini;  

3. realizarea secvenței de tip chestionar cuprinzând perechi de imagini și cuvinte.  

 

https://view.livresq.com/view/614760d88d35380008ea4846/
https://view.livresq.com/view/614760d88d35380008ea4846/
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În această secvență, cuvântul scris este fix, utilizatorii resursei trebuind să deplaseze 

cartonașele cu imagini lângă cuvintele corespondente.  

4. realizarea secvenței de tip chestionar cuprinzând perechi de imagini și cuvinte.  

 

 
 

În această secvență, imaginea este fixă, utilizatorii resursei trebuind să deplaseze 

cartonașele cu cuvintele scrise lângă imaginile corespondente. Am ales platforma Livresq, 

deoarece oferă o diversitate de instrumente, precum și posibilitatea integrării resurselor 

realizate pe alte platforme.  

În rândurile următoare voi realiza descrierea unei activități de învățare care să integreze 

resursa educațională digitală realizată. 

 

Clasa: I  

Disciplina: Comunicare în limba română  

Tema: Corespondența cuvânt-imagine  

Timp alocat: 30 minute  

Conținut de învățare: Mijloace de transport (rutiere, aeriene, navale), Fructe  

Competența generală: 3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de 

comunicare cunoscute 

Competența specifică vizată: 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu 

litere de tipar sau de mână  

Competențe-cheie: competenţe de comunicare în limba maternă, competențe digitale, 

competențe sociale și civice  

Maniera de lucru: Frontală/online și offline  
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Evaluare: individuală  

Materiale: Resursă digitală, fructe, imagini cu mijloace de transport 

Strategii didactice: *de predare – expunerea de informații de învățare – prin realizarea 

perechilor propuse; 

*de evaluare – prin rezolvarea exercițiilor interactive. 

Valoarea pentru învățare: Descoperirea corespondențelor dintre cuvinte și imagini 

utilizând obiecte familiare (fructe și mijloace de transport) și susținând formarea autonomiei 

personale în vederea rezolvării exercițiilor interactive propuse.  

Scurt scenariu din activitatea de învățare:  

Captarea atenției → Interpretarea cântecului Fructele 
 

 
 

 → Expunerea unei situații-problemă („Să descoperim fructele pe care nu le cultivăm 

în livezile României. Cum au ajuns ele în piețele și magazinele noastre?”).  

→ Parcurgerea resursei „Corespondența cuvânt-imagine”. 

→ Exercițiu aplicativ (rezolvarea exercițiilor interactive)  

→ Jocuri pe baza resursei: jocuri de a număra copiii care au adus fructe în pachețelul 

cu mâncare”, jocul ,,Eu spun mare, tu spui mic”. 

→ Recapitularea mijloacelor de transport întâlnite în cadrul resursei.  

La finalul activității vom realiza jocul „Salata de fructe”. Participanții sunt așezați pe 

scaune, aranjate în cerc. Conducătorul jocului le repartizează rolurile de fructe, prin numărare: 

măr, pară, prună, măr, pară, prună, ș.a.m.d. În mijlocul cercului rămâne un participant, care nu 

are loc pe scaune. El anunță: Fac o salată de ...mere. Atunci, participanții-mere vor schimba 

locurile pe scaune, încercând să ocupe un loc liber, inclusiv participantul din mijloc. Se poate 

alterna cu salata din câte două fructe (mere cu pere/mere cu prune/pere cu prune) sau chiar 

anunțând: „Salată de fructe”, în acel moment toți participanții încercând să schimbe locurile 

între ei.  

Pentru fixarea cunoștințelor se vor aduce în discuție câteva elemente despre alimentația 

sănătoasă și locul fructelor în piramida alimentelor. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44
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Creativitatea în cadrul activităților de educare a limbajului prin metoda 

brainstorming 
 

prof. înv. preșcolar MUNTEAN Ioana, 

                                                Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”  

Structura Grădinița cu P.P ,,Licurici’’ Târgu Mureș, județul Mureș 

                                  

 „Să  nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să  ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm 

cum să se adapteze.” (Maria Montessori) 

                                      

Pentru stimularea gândirii creatoare a preşcolarului am apelat la utilizarea unor 

mijloace didactice variate, a unor metode active din rândul cărora să nu lipsească jocul - 

metode cu multiple valenţe atât pe plan informativ, cât şi formativ. 

Studiind metoda brainstorming (asalt de idei, furtună în creier, efervescenţa 

creierului), prin care se stimulează activitatea în grup şi constituie o tehnică de descoperire a 

noului, am introdus-o în desfăşurarea procesului didactic la diferitele categorii de activităţi. 

Brainstormingul oferă posibilităţi de manifestare liberă, spontană a imaginaţiei în 

grup, creşte productivitatea creativităţii individuale ca urmare a interacţiunii membrilor şi a 

acţionării lor într-o soluţie de grup.  Aplicarea acestei metode mi-a dat posibilitatea să implic 

în activitate toţi copiii, organizând grupuri speciale cu scopul de a produce cât mai numeroase 

şi originale idei. În aplicarea acestei metode am parcurs mai multe etape: 

a) Faza stabilirii tematicii.  Am fixat o cifră de minim zece personaje din basme şi 

povestiri cunoscute de copii (cinci personaje cu calităţi morale pozitive: Scufiţa Roşie, Albă-

ca-Zăpada, Făt-Frumos, Fata Moşului, Puf Alb, şi cinci personaje cu calităţi morale negative: 

Puf Gri, Zmeul, Fata Babei, Zgripţuroaica, Lupul), în funcţie de preferinţele lor. Enunţarea 

acestor personaje a fost necesară pentru a putea stabili tema: ,,O călătorie prin lumea 

basmelor”.  A urmat apoi descrierea fiecărui personaj (din cele selecţionate după preferinţă), 

am stabilit împreună portretul fizic şi calitatea morală a acestora (Zgripţuroaica era o babă 

urâtă şi rea la inimă, neagră la suflet, Albă-ca-Zăpada era o fată frumoasă cu pielea albă şi 

părul negru ca abanosul, era bună la suflet şi iubitoare etc.). 

În etapa următoare am cerut copiilor să-şi aleagă un personaj şi să-l prezinte prin 

desen pentru a putea verifica modul în care şi-l imaginează, originalitatea elementelor 

plastice. 

b) faza de alegere a ideilor suplimentare a constituit subiectul următoarei activităţi în 

care copiii au fost împărţiţi în trei grupuri: 

Grupul I – şi-au ales cinci personaje cu calități morale pozitive şi urmau să realizeze 

o poveste creată de ei.                                                                                                                                                                      

Grupul II – şi-au ales cinci personaje cu calităţi morale negative şi au realizat de 

asemenea o poveste creată. 

 Grupul III – şi-au ales combinat cele cinci personaje (atât calităţi morale pozitive cât 

şi negative) şi au realizat, de asemenea, o poveste creată de ei. Etapa trierii ideilor şi a 

selectării lor, adică evaluarea prin care copiii au nevoie să-şi exprime gândirea critică 

interzisă în celelalte etape.  Povestea creată de primul grup, având ca subiect personaje 

pozitive, a fost o poveste frumoasă în care acţiunile (joaca, plimbarea, ajutorul prietenesc 

etc.) desfăşurate de eroi au fost încadrate în regulile pozitive de comportament, copiii acestui 

grup au putut atribui personajelor alte însuşiri şi alte calităţi decât cele pe care le aveau în 

povestea din care s-au inspirat. În povestirea creată a fost frumos îmbinat dialogul cu 

descrierea, au folosit frecvent personificarea, alegoria, expresii frumoase ca: metafora, 

epitetul, comparaţia.  Forma finală a fost următoarea: ,,Scufiţa Roşie, o fetiţă zglobie şi 
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drăguţă, mergea prin pădure şi culegea floricele. Deodată s-a întâlnit cu Albă-ca-Zăpada 

care era şi ea frumoasă, cu părul negru ca abanosul şi faţa albă ca zăpada şi i-a spus: 

- Bună ziua, Albă-ca-Zăpada, ce faci aici în pădure? 

- Bună ziua, Scufiţă Roşie, e o zi aşa de frumoasă şi m-am gândit să mă plimb prin 

pădure. Dar tu ce faci? 

- Eu culeg floricele. Vrei să ne împrietenim? 

Şi fetiţele s-au împrietenit, au cules împreună floricele până s-a înserat. Întorcându-

se împreună spre casă, au trecut pe lângă un păr plin cu pere frumoase şi zemoase şi părul, 

când le-a văzut aşa frumoase şi cuminţi, le-a spus: 

- Vai ce frumoase şi cuminţi sunteţi. Pentru aceasta eu vă răsplătesc cu pere bune 

etc.” 

Am observat că ideile şi acţiunile povestirii create în grup sunt de fapt modificări şi 

combinaţii de situaţii cunoscute de copii, din povestirile şi basmele lecturate.  Am 

împrumutat, de asemenea, şi multe expresii care aparţin autorilor cunoscuţi, dar produsul 

rezultat l-am considerat original tocmai prin situaţiile şi capacitatea de înlănţuire logică a 

acţiunii în povestire. 

Grupul II a realizat o povestire în care eroii erau negativi prin faptele şi acţiunile pe 

care le-au întreprins:  

,,Puf Gri, un iepuraş neascultător, a fugit de acasă şi s-a întâlnit cu lupul cel rău. 

Acesta l-a întrebat: 

- Ce cauţi singur în pădure? N-ai vrea să devenim prieteni? 

- Ba da, a spus iepuraşul, neştiind ce fel de fiară este lupul etc.”   

Sesizabil este faptul că eroii negativi nu sunt iubiţi de copii, de aceea această poveste 

creată a necesitat un timp de gândire mai lung decât prima. Sistemul verbal al copiilor nu este 

suficient dezvoltat pentru a regla combinaţiile imaginative.  În poveşti şi basme cunoscute, 

eroul principal este de cele mai multe ori pozitiv şi de aici concluzia că ,,lupul”, deşi era 

personaj negativ, în finalul povestirii el se transformă într-un ,,lup bun”.  Tendinţele copiilor 

în astfel de cazuri sunt eliminatorii. Puf Gri este neascultător şi-l mănâncă lupul. Lupul rău 

este ars de flăcările cuptorului, Zgripţuroaica este rea şi dispare. 

În faza de evaluare am remarcat multe opinii din partea celorlalţi copii, care nu au 

participat la crearea povestirii, opinii care au determinat alte variante de povestire.  Rezultatul 

este însă concludent.  Prin modificări, combinaţii, invenţii au ajuns la un produs nou, 

,,produsul creativ”, cu mare valoare afectivă pentru copii. 

Grupul III, care a avut de compus o poveste cu eroi pozitivi şi negativi, a realizat mai 

puţin originalitatea în expunere, pentru că adeseori au realizat cursul firesc al povestirilor 

cunoscute. Am observat că este povestea Albei-ca-Zăpada fără fragmentul cu piticii şi fără 

repetiţiile pe care le face mama vitregă în poveste. 

Copiii au ales pentru creaţia lor fragmentele care li s-au părut interesante şi au 

introdus ca personaj nou în poveste pe ,,Zmeul cel Rău”. De remarcat şi aici coloratura 

limbajului, cuvintele şi expresiile memorate din basme şi povestiri cunoscute. 

Metoda braistrorming am utilizat-o eficient şi în cazul povestirilor create după jucării, 

la actvităţile artistico-practice, la lucrarea colectivă ,,Roata anotimpurilor”, la rezolvarea unor 

probleme de matematică în grup etc.  Prin această metodă se stimulează activitatea în grup, 

spiritul competiţiei şi are efecte incontestabile, creşte încrederea în sine şi în alţii, produce 

plăcere personală, creşte spiritul de iniţiativă. 

 Neîncrederea în forţele proprii, starea de teamă în comunicarea copiilor, rigiditatea 

metodologică sunt, de asemenea, elemente de blocaj în manifestarea spiritului creativ. Apoi, 

în cadrul  DEC, Educație Plastică, copiii mai au de realizat nişte desene în comun, astfel: la 

fiecare grup de mese, în centru se află o clepsidră pentru limitarea timpului.  Fiecare copil îşi 

începe desenul cu elementul pe care-l doreşte.  Foile se rotesc spre dreapta, copiii preluând 
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ideea şi cunoscând-o. Am observat că, dacă un copil desenează o casă, alt membru al 

grupului completează cu un copac, o poveste ce reprezintă desenul realizat. 

Toate aceste strategii au condus copiii la exerciţii de cercetare a cauzelor şi defectelor, 

la corelaţia dintre gânduri şi fapte, la stimularea creativităţii prin adaosuri sau triere de acţiuni 

sau personaje. 
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Jurnalul reflexiv – mijloc de evaluare a școlii online 

 

                                                                                      prof. înv. primar NISTOR Liana Monica 

                                                         Școala Gimnazială ,,Ioan Vlăduțiu” Luduș, județul Mureș 

 

Voi prezenta modalitatea în care am folosit jurnalul reflexiv în activitatea mea și pentru 

a afla părerile elevilor mei despre predarea-învățarea în sistem online. Am aplicat această 

metodă în perioada 11.05. – 29.05. 2020, după două luni de școală online. Ca și reper am folosit 

două lecții din unitatea de învățare ,,COPILĂRIA, CEA MAI FRUMOASĂ VÂRSTĂ” – 

clasa a II-a. 

Știm cu toții că unitatea de învățare reprezintă un construct ce se caracterizează prin 

coerență în raport cu competențele urmărite, tematică unitară, continuitate pe o anumită 

perioadă de timp și finalizare prin evaluare. Documentul rezultat este o proiecție și poate suferi 

modificări din cauza condițiilor de aplicare. Predarea-învățarea competențelor cuprinse în 

unitatea de învățare a suferit modificări din cauza condițiilor de aplicare, desfășurând 

activitățile în perioada școlii online.  

Indiferent de cum ne-am organizat viața în aceste luni, cu toții am rămas cu anumite 

impresii legate de școala online. Ce am învățat din ea? Ce ne-a plăcut la școala online și ce nu? 

Ce avantaje și ce dezavantaje are? 

• CLR - Textul nonliterar/informativ: Afișul 

• MEM - Unități de măsură - ,,La cumpărături”- fișă de lucru 

Ce am intenționat: 

I oră: 

o identificarea particularităților textului nonliterar/literar; 

o identificarea elementelor componente ale unui afiș; 

o identificarea scopului redactării unui text nonliterar; 

o redactarea de afișe după o temă dată; 

o utilizarea corectă, în textele redactate, a elementelor de construcție a 

comunicării studiate; 

o predarea-învățarea integrată a cunoștințelor. 

a II-a oră: 

o consolidarea zilelor săptămânii; 

o recunoașterea bancnotelor și monedelor; 

o planificarea unor responsabilități personale pe o perioadă determinată; 

o implicarea copiilor în experiențe în care să decidă singuri dacă pot cumpăra sau 

nu un obiect; 

o rezolvarea unor probleme de cheltuieli/buget/cumpărături folosind cele patru 

operații matematice învățate; 

o punerea în situații concrete pornind de la experiența lor de viață. 

Fiind activități desfășurate online, la ambele am mai intenționat: 

o captarea atenției folosind instrumente diverse și interesante; 

o folosirea unor întrebări captivante, care să le trezească interes și curiozitate, 

descoperire și provocare; 

o folosirea unor situații care să-i facă să gândească; 

o găsirea răspunsurilor împreună prin întrebări ajutătoare. 

Ce am obținut? 
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o atingerea obiectivelor propuse (în urma feedbackului obținut); 

o dezvoltarea de competențe noi. 

Reacțiile elevilor: 

o activitățile online au fost o experiență nouă atât pentru mine, cât și pentru ei; 

o au fost plăcut surprinși de instrumentele folosite, de metodele aplicate; 

o au fost activi și interesați de noua modalitate de învățare; 

o au descoperit, cu uimire, munca pe grupe în online; 

o s-au obișnuit repede cu această modalitate de lucru; 

o pot spune că au avut reacții pozitive. 

Ce feedback am oferit elevilor:  

o s-a realizat atât în direct, cât și prin corectarea online a sarcinilor de lucru; 

o am folosit cuvinte și emoticoane de încurajare și motivare; 

o am dat sfaturi și explicații, acolo unde a fost necesar, pentru realizarea sarcinilor 

de lucru în mod corect; 

o i-am încurajat pe cei care nu știau să răspundă: ,,a nu ști nu este un eșec, ci un 

pas spre înțelegere”. 

Ce aș fi putut face mai bine: 

o să găsesc soluțiile optime pentru activitatea online privind managementul 

comportamentului acelor elevi care ridică probleme și în clasă. 

Îmi propun pentru data viitoare: 

o să-mi perfecționez competențele digitale; 

o să creez un spațiu colaborativ, interactiv; 

o să-mi adaptez materia predată în exerciții online dinamice, care să genereze 

implicare, interes și dorință de învățare; 

o să țin seama de stilurile de învățare ale elevilor (vizual, auditiv, cei care 

citesc/scriu, kinestezic); 

o să folosesc elemente de feedback interactiv; 

o să rog elevii să realizeze un jurnal reflexiv, pentru a mă ajuta în pregătirea și 

realizarea activităților online viitoare, ținând cont că  reflecţia elevului asupra acestor aspecte 

poate îmbunătăţi învăţarea și că într-un jurnal reflexiv se trec, în mod regulat, experienţe, 

sentimente, opinii, gânduri împărtăşite cu un punct de vedere critic.  

                      Am făcut acest lucru și în anul școlar 2021/2021, după ce activitatea online a fost 

reluată și iată ce a ieșit: 

 



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

   

Aș încheia spunând că, bună sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați la 

materie. Ca urmare, nu ne vom întoarce la școală cu șocul că nu ne mai aducem aminte nimic. 

Problema majoră rămâne, așa cum reiese și din ceea ce au scris copiii, faptul că: 

 se interacționează mai greu între elev și învățător, mai ales dacă elevul are 

dificultăți în a înțelege ceva;  

 copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectând relațiile lor 

sociale și aptitudinile de socializare;  

 copiii comunică mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul 

online; 

 se desprind oarecare temeri, frustrări și nesiguranță. 

 De aceea, suntem datori să-i ajutăm să-și regăsească motivația, echilibrul psihic și 

emoțional, pentru a face față frustrărilor și dezechilibrelor emoționale create în perioada școlii 

online. 
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Figuri  marcante ale chimiei românești - Raluca Ripan (1894-1972) 

 

profesor chimie CRĂCIUN Bianca,  

Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” Târgu Mureș, județul Mureș 

 

 

S-a născut pe data de 27 iunie 1894, la Iași. 

Studiile generale și liceale le-a terminat în orașul natal, iar apoi s-a înscris la secția de 

chimie a Facultății de Științe din cadrul Universității din Iași. A fost o studentă perseverentă 

și ambițioasă și a fost pasionată de lucrările de laborator. Profesorii cu care a studiat sunt 

personalități marcante în domeniul chimiei: Anastasie Obregia, Adrian Ostrogovici, Petru 

Poni, Neculai Costăchescu, Gheorghe Spacu  și Emil Racoviță.  

 După absolvirea facultății a rămas preparator la secția chimie minerală și apoi asistent 

la chimie-fizică. 

În  anul 1920 se transferă ca șef de lucrări la  Laboratorul  de chimie anorganică al 

Facultății de Științe a Universității din Cluj pentru definitivarea tezei de doctorat. În anul 

1922 își susține teza de doctorat intitulată: „Aminele duble corespunzând sulfaților dubli din 

seria magneziană” și obține doctoratul în chimia anorganică cu mențiunea „Summa cum 

laude” și astfel devine Doctor în Științe Chimice, fiind prima femeie din țară cu această 

specializare. 

Își continuă ascensiunea universitară devenind conferențiar suplinitor (1925) la 

Facultatea de Medicină și Farmacie din Cluj, iar în anul 1931 este numită conferențiar titular. 

Raluca Ripan își continuă cu perseverență activitatea științifică și profesională astfel 

că,  în anul 1930, a fost abilitată ca docent în chimie, specialitatea chimie analitică, la 

Facultatea de Științe din Cluj.  

Cariera didactică și activitatea editorială a  continuat și astfel este numită profesor 

universitar în anul 1942. 

A publicat numeroase lucrări științifice, unele dintre ele având aplicații practice la 

separarea, concentrarea sau analiza diferitelor elemente. 

A făcut numeroase cercetări asupra combinațiilor complexe în legătură cu constituția 

și  cu aplicațiile acestora în chimia analitică. A descoperit și a studiat clase noi de combinații 
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complexe (selenocianați metalici, telurați). În domeniul chimiei analitice a instituit metode 

macro și micro chimice pentru dozarea cationilor și anionilor. 

Prin prelegerile, cursurile universitare, ședințele de seminar și de lucrări practice de 

laborator și cercurile științifice studențești coordanate de Raluca Ripan se remarcă și o 

activitate didactică complexă. 

A îndeplinit și funcțiile de șef de catedră la catedra de chimie anorganică și analitică, 

cea de decan (1948-1953) al Facultății de Chimie, ca rector al Universității din Cluj și apoi, 

după pensionare, ca profesor consultant. 

Activitatea științifică  pe care a desfășurat-o de-a lungul anilor a făcut să fie aleasă în 

anul 1948 membru titular al Academiei Republicii Populare Române, acest titlu fiind 

decernat de academicianul  Coriolan Drăgulescu, devenind „prima femeie academician din 

țara noastră”. 

 A fost preocupată și în continuare de studii științifice de mari proporții și de a 

organiza și îndruma cercetarea științifică. Odată cu înființarea Filialei  din Cluj a Academiei, 

în anul 1949, s-a organizat un colectiv de cercetare, format din cadrele didactice de la ambele 

Universități: Victor Babeș și János Bolyai și condus de academician Raluca Ripan. 

De asemenea, are meritul deplin la înființarea Institutului de Chimie, în anul 1951, pe 

trei secții: Chimia anorganică, Chimia organică și Chimia fizică. În laboratoarele acestui 

institut au avut loc cercetări științifice, cum ar fi: „urmărirea fluxului tehnologic în industria 

auriferă”, „recuperarea aurului de pe deșeuri de sticlă”, „determinarea și dozarea aurului, 

seleniului și telurului din minereuri din compuși complecși”, „concentrarea minereului de fier 

de la Căpuș”, „înnobilarea caolinului de la Aghireș”, „proprietățile combinațiilor complexe 

ale metalelor rare”. 

Ca o mărturie a contribuției aduse în cercetare, a inovațiilor realizate de academician 

Raluca Ripan și colectivele cu care a colaborat și pe care le-a îndrumat sunt „certificatele de 

autor” și titlurile de  „inventator” obținute. În anul 1967 „Oficiul de Stat pentru Invenții” a 

acordat certificatul de autor academicienei Raluca Ripan și chimiștilor Ignat Eger și Nicolae 

Bojan, din Cluj, pentru invenția „Procedeu de obținere a uraniului din minereuri”. Alt 

certificat este acordat academicienei Raluca Ripan și chimistului Nicolae Pascu pentru 

invenția „Procedeu de mărire a flotabilității minereurilor”. În 1968, în colaborare cu chimiștii 

Ioan Todoruț și Alexandru Botar, pentru invenția „Metode de separare a aurului de 

minereurile aurifere” și în 1970, împreună cu chimistul Gheorghe Pop din Cluj, a primit 

certificat de inventator pentru „Preparat de aur lichid, strălucitor pentru decorarea sticlei de 

menaj și procedeu pentru obținerea acestuia”.  
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Trebuie, de asemenea, amintite operele sale care au contribuit la dezvoltarea chimiei 

în România: Chimie analitică calitativă. Semimicroanaliză (ediția I, 1954); Curs de chimie 

anorganică. Metaloizi (1954-1955); Manual de lucrări practice de chimie anorganică 

(1961); Chimia metalelor (vol. I, 1968); Chimia metalelor (vol. II, 1969); Tratat de chimie 

analitică (1973). 

Raluca Ripan a contribuit la evoluția educației științifice în țara noastră și este unul 

din cetățenii de onoare a țării, a cărui memorie este onorată prin „Concursul Național de 

Chimie Raluca Ripan”  care se desfășoară în fiecare an școlar pentru clasele a VII-a. 

Ca urmare a recunoașterii meritelor sale, a fost aleasă membru de onoare al „Societății 

de Chimie Industrială din Franța” și membru al „Societății Germane de Chimie”. A primit și  

titlul de  doctor honoris causa din partea Universității „Nicolaus Copernicus” din Torun, 

Polonia. 

 

 

Bibliografie: 

 DRĂGULESCU Coriolan, Omagiul Acad. Prof. Raluca Ripan, Editura Academiei 

Republicii Socialiste România, 1966. 

 Dicționar Enciclopedic Român, Editura  Politică București,1966. 

 Raluca Ripan, Wikipedia Enciclopedia liberă. 
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Activitate a bibliotecii pe timp de pandemie  

 
 

bibliotecar SIMON Sanda Teodora  

Liceul Teoretic „LUCIAN BLAGA” Reghin, județul Mureș 

 

 

Domeniul biblioteconomiei a cunoscut cele mai mari transformări la nivelul 

conceptelor, structurilor, activităților, resurselor. Utilizarea tot mai intensă a 

calculatorului/telefonului, dezvoltarea rapidă a tehnologiei informației, ritmul tot mai susținut 

al producției de informație, toate caracteristici ale societății informaționale, au adus noi 

provocări profesiei de bibliotecar.  

 Pandemia de COVID-19 a făcut ca această profesie să treacă la activități online, ceea 

ce nu este un lucru tocmai ușor.  Perfecţionarea profesională a fost şi rămâne o preocupare şi 

o datorie a fiecărui bibliotecar cu respect de sine şi faţă de profesia pe care o practică. Azi nu 

putem lucra ca ieri, mâine nu vom putea lucra ca azi. Trebuie să ne schimbăm modul de 

activitate, atitudinea și mentalitatea. Astfel, autodezvoltarea  stă la temelia, la baza formării 

profesionale continue a bibliotecarilor. Dar pentru aceasta este necesară, în primul rând: 

dorința de autodezvoltare, motivarea internă, conștientizarea necesității de dezvoltare. Ca 

forme de autodezvoltare pot fi lecturile profesionale, revistele, cărțile de specialitate,  

paginile web ale bibliotecilor mari, blogurile bibliotecilor, site-uri și rețelele de socializare 

(precum Facebook).  

Urmărind astfel de forme de autodezvoltare, am reușit să realizez în această perioadă 

de pandemie noi activități pentru elevii liceului. Una dintre ele, care m-a bucurat mult atât pe 

mine și elevii liceului, cât și pe comunitatea locală, a fost activitatea numită „Dovleci 

inspirați de personaje din cărți”.  

Ținând cont de restricțiile pandemice, am realizat această primă ediție a expoziției 

dovlecilor  la nivel de clase. Așadar, fiecare clasă a fost invitată și încurajată chiar și de 

profesorii diriginți să participe cu exponate pictate sau scobite din dovleci pe tema 

personajelor din cărți. Elevii doritori au realizat în sala de clasă adevărate opere de artă, pe o 

perioadă de câteva zile.  

Curtea liceului, locul unde au fost expuși apoi dovlecii, a bucurat timp de 2 săptămâni 

vizitatorii precum elevii altor școli, preșcolari și chiar simplii trecători.  

Totuși, nu m-am oprit doar la expunerea dovlecilor în curtea școlii și am făcut publică 

această deosebită activitate și prin intermediul rețelei de socializare Facebook, pe pagina 

bibliotecii liceului  https://www.facebook.com/BibliotecaBLAGA. Datorită acestei postări, 

care a strâns nenumărate vizualizări, am fost invitată de către Filiala George Coșbuc a 

Bibliotecii Metropolitane București să particip la concursul inițiat de către aceasta, 

„Săptămâna dovlecilor”, unde clasa a XI-a  E a luat locul I pentru cel mai votat dovleac și 

clasa a XII- a C locul I pentru cel mai apreciat personaj.  

Impactul pe care l-a avut aceasta asupra elevilor a fost unul peste așteptări, de fapt 

creativitatea a fost scopul acestei activități, elevii arătându-și din plin imaginația și spiritul 

competițional,  s-au întrecut pe sine  în a realiza adevărate opere de artă! 

Îmi doresc ca la următoarea ediție să implic la nivel local și celelalte biblioteci 

școlare, pentru a da ocazia tuturor elevilor orașului să își demonstreze talentul și imaginația! 

 

https://www.facebook.com/BibliotecaBLAGA
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Cartea, prietena mea într-o lume informatizată 
 

prof. înv. primar  SMIRNOV Bianca 

Școala Gimnazială „Victor Jinga” Sighișoara, județul Mureș 

 

 

Fiind în totalitate de acord cu afirmația marelui scriitor Ernest Hemingway, care spunea 

că „nu există prieten mai loial decât cărțile”, m-am străduit de-a lungul activității desfășurate 

la clasă să insuflu dragostea de carte, dorința de a citi tuturor elevilor cu care am lucrat. Cu 

siguranță că uneori am reușit, alteori, din păcate, nu, asta datorită faptului că a educa nu 

înseamnă doar activitatea desfășurată în școală, ci, așa cum bine cunoaștem, sunt implicați mai 

mulți factori.  

Literatura pentru copii reprezintă o componentă importantă a literaturii  ce include 

totalitatea creaţiilor, care prin profunzimea mesajului, gradul de accesibilitate şi nivelul 

realizărilor artistice, se dovedesc capabile să intre într-o relaţie afectivă cu cititorii ei. Pentru 

ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi o necesitate, e 

important ca şcoala şi familia să se implice activ în apropierea elevului de miracolul cărţii. 

Lectura expresivă şi metodele care-i fac pe elevi descoperitori ai unui imens tezaur de 

informaţii, de experienţe umane, de modele morale, de emoţii şi sentimente, vor aduce 

literatura în atenţia acestora. 

În ultimii ani, în educaţia copiilor şi a tinerilor, un loc important îl ocupă computerul şi 

televiziunea. Acestea sunt tot mai solicitate în detrimentul lecturii individuale. Însă, educaţia 

tinerei generaţii nu se realizează numai în faţa computerului sau a televizorului. De aceea, 

consider că ar trebui să se acorde mai multă importanţă lecturii individuale. Acest lucru nu se 

poate realiza dintr-o dată, ci cu paşi mici, dar siguri. Este necesar să se formeze deprinderi şi 

aptitudini pentru lectură încă de la vârste fragede. 

 Cărţile sunt în măsură să-i iniţieze pe elevi în lectură şi înţelegerea unor opere literare 

inspirate din universul vârstei lor, totodată contribuind la dezvoltarea inteligenţei, sensibilităţii 

şi imaginaţiei micilor şcolari. Acestea au rolul de a stârni bucuria, plăcerea şi necesitatea 

lecturii – sentimente descoperite de fiecare dată când deschidem o carte. 

O sursă nelimitată de dezvoltare a creativității o reprezintă lectura, de aceea începând 

cu clasa I, ca temă permanentă, cititul se strecoară încet, treptat în viața școlarilor și devine 

parte esențială a acesteia.  

Pentru a argumenta cele afirmate anterior, voi prezenta exemple de bune practici, pe 

care le-am aplicat la clasă chiar din clasa a II-a, continuând în acest an școlar la clasa a III-a.  

Începând cu clasa a II-a, moment în care fiecare elev și-a format deprinderea de a citi 

cursiv, am considerat că este bine venită implicarea într-un proiect  la nivelul clasei, proiect 

care a avut ca resurse umane elevii, părinții și cadrele didactice. Scopul acestui proiect este de 

a-i determina pe elevi să citească conștient și să învețe să înțeleagă, să interiorizeze cele citite.  

Acest proiect constă în a citi împreună colecția de cărți „Portalul magic”, scrisă de Mary 

Pope Osborne, propunându-le copiilor să citească o cărticică pe lună, urmând apoi să discutăm, 

dezbatem, analizăm împreună cele citite. Astfel, elevii sunt îndemnați  să citească, să păşească 

fără reţineri în lumea minunată a celor două personaje principale,  Jack și Annie, călătorind în 

toate colțurile lumii și ale timpului, sau în orice tărâm de vis imaginat şi scris cu atâta măiestrie 

de Mary Pope Osborne. Pe de altă parte, consider că aceasta este o modalitate potrivită de a 

dezvolta copiilor deprinderile de comunicare, accentul căzând pe o învăţare socială, prin 

presupuşii paşi de a intra în pielea unui personaj şi prin învăţarea progresivă a rolurilor, de a 

dezvolta achiziţii lingvistice, de a stimula interesul pentru lectură, îmbogăţindu-şi experienţa 

de viaţă şi capacităţile de comunicare.  
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Pentru a evidenția numărul de cărți citite pe parcursul anului școlar, am realizat pentru 

fiecare elev la avizierul clasei, câte un raft de bibliotecă plin cu cărți, iar în momentul în care 

terminau de citit o carte colorau în raftul personal cotorul unei cărți. Astfel, până la sfârșitul 

anului școlar, fiecare elev și-a adunat colecția de cărți citite, afișată pe perete, la vedere.  

Pentru acest an școlar, am demarat o continuare a proiectului anterior, dar de data 

aceasta permițând fiecărui elev să citească ce carte are la îndemână sau ce dorește. 

 Pentru a mă asigura că acest lucru se și întâmplă, am propus elevilor să își înceapă un 

jurnal de lectură, în care vor realiza câte o fișă de lectură atunci când termină cartea de citit, 

trecând  informații despre aceasta, pe care unul dintre părinți are responsabilitatea de a o semna. 

Dacă aduc la școală caietul cu fișa completată și semnată de părinte, în clasă am realizat colțul 

de lectură, loc unde fiecare elev are un pahar de unică folosință personalizat în care așază 

jetoane cu numele cărții citite și autorul acesteia. Astfel, până la sfârșitul anului școlar se vor 

aduna jetoanele reprezentative pentru lecturile parcurse. Pentru a-i determina să citească, pe 

parcursul anului, elevii vor fi recompensați cu diverse surprize, emoticoane, iar la un număr de 

emoticoane strânse vor primi diplomă pentru cel mai bun cititor.   

Pentru anul următor școlar voi continua acest proiect, ridicând ștacheta, astfel încât 

trecerea către ciclul gimnazial să fie pregătită și să nu devină o treaptă greu accesibilă.  

Folosind materiale existente în școală și la bibliotecă, ajutăm la formarea și modelarea 

caracterelor, deprinderile copiilor cu normele de comportare civilizată, a sentimentelor morale, 

curajul, perseverența, respectul pentru muncă sunt cerințe în realizarea cărora opera literară, 

prin specificul ei, aduce o contribuție majoră. De aceea, nu întâmplător, literatura pentru copii, 

cu bogăția de lucrări pe care o conține,  vine în întâmpinarea cerințelor a mai multor direcții: 

interesul elevilor, asigurarea viitorului societății cu o generație avansată din punct de vedere 

intelectual și moral, acesta fiind obiectivul de bază al activității didactice.  
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Călători români privind pe fereastra trenului: o încercare de istorie culturală: 

(1830-1930) / Radu Mârza; cuvânt-înainte de Ovidiu Ghitta, Iași, Polirom, 2020 

 

prof. înv. primar și română-franceză TAPASZTO Mihaela, 

Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș, județul Mureș 

  

 Ultima carte scrisă de Radu Mârza face parte dintr-o tendință a literaturii care 

angajează o perioadă de o sută de ani de călătorii cu trenul ale unor nume cunoscute din 

cultura românească, bazate pe relatări, ziare, gazete sau lucrări precum Proiectul feroviar 

românesc (1842-1916), scrisă de Toader Popescu. El îmbogăţește astfel cultura literară 

românească cu un discurs care pune o problematică a călătoriilor feroviare și, implicit, a 

„turismului cultural“. Cartea scoate în evidență mărturiile unor autori din secolele XIX-XX, 

înglobând  piste diverse, elemente sociale, culturale, tehnice sau chiar o istorie a petrecerii 

timpului liber. Toate acestea au la bază informații bine documentate, lărgind orizontul de 

cercetare al autorului de la o simplă călătorie feroviară la ceea ce vede călătorul român, la 

ceea ce gândește sau ce simte în timpul experiențelor pe drumul de fier în țările străine. 

Lucrarea scriitorului Radu Mârza ridică problema trenului care devine „personaj” principal și 

act cultural care oferă deschideri spre civilizație și modernitate.  

 Autorul propune, încă de la început, un parcurs trasat cronologic, prin peisajul 

spațiului românesc, prin Transilvania, Vechiul Regat și, după 1918, România. Descoperirea 

peisajului duce la cristalizarea identității noastre ca popor și la o evoluție atât în plan cultural, 

cât și în plan economic. Capitolul I, „Primii călători români cu trenul”, cuprinde poli culturali 

și geografici ale călătoriilor începând cu Petrache Poenaru, prima personalitate românească 

care a călătorit cu trenul pe întâia cale ferată din lume, Anglia anilor 1830. Călătoriile 

prezentate sunt remarcabile prin faptul că aduc detalii despre noutățile descoperite și 

interesele acelora care au privilegiul de a experimenta mersul pe calea ferată. Ele adună la un 

loc diferite chestiuni despre ingeniozitatea inginerilor și a constructorilor, care așază tunele și 

viaducte în locuri în care până atunci omul nu și-a mai făcut simțită prezența, despre  

beneficiile pe care le aduce calea ferată în lume (viteză, comoditate etc.), despre provocările 

la care sunt supuși controlorii, dar și evenimentele la care participă călătorii, și, nu în ultimul 

rând, despre peisajele descoperite de-a lungul distanțelor parcurse cu trenul. Toate aceste 

detalii, puse ca într-un melanj, au ca scop crearea unui discurs accesibil tuturor și o narațiune 

care curge aproape de la sine. Radu Mârza atinge punctele esențiale pentru lucrarea sa, 

descoperindu-ne un domeniu de care este pasionat, care a ajuns de dimensiuni mai mari decât 

cele propuse inițial, așa cum declara el însuși. Viziunea autorului se îndreaptă, în continuare, 

asupra celorlalte capitole care numesc perspectivele economice și de comunicare pe care le 

deschide întregii lumi călătoria cu trenul, și propun imagini (din colecție proprie a autorului 

sau din alte surse de specialitate) cu diferite cărți poștale cu gări renumite și inaugurări de 

linii ferate. Nu este ușor să consemneze multitudinea de date despre forța și farmecul unei 

epoci din realitatea românească, în care geamul trenului devine poartă spre modernitate, spre 

dezvoltare industrială și, implicit, spre un viitor promițător.  
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Formațiunea intelectuală și cognitivă a lui Mârza îl pun în postura de a lucra cu 

fragmente descriptive ale călătorilor români pe care le și comentează de altfel. Referințele 

politice par a fi lăsate deoparte, ocupându-se îndeaproape de obiceiurile și comportamentul 

grupurilor de oameni, inclusiv starea poporului român. În această carte cititorul poate privi cu 

încântare spre o societate care este în continuă creștere, o nație cu deschideri culturale spre 

alte civilizații. Relevante în acest sens devin mărturiile lui Sadoveanu, impresionat fiind de 

Olanda și de relația om-peisaj. Alte povestiri din timpul călătoriilor, făcute de plăcere sau din 

îndatoriri oficiale, cu trenul pun stop cadru pe orașe ca Berlin, Roma sau Paris, prezentând 

elemente de civilizație și de modernitate a mijloacelor de transport la care, din păcate, și 

astăzi suntem codașii Europei. Întreaga carte pune în valoare detaliile despre dezvoltarea 

industriei feroviare și impactul asupra societății. Lectura aduce la cunoștință voci care au 

privit cu entuziasm aceste schimbări, puține fiind cele care s-au arătat descurajate (mai ales în 

spațiul românesc). Radu Mârza pune în discuție intruziunea căii ferate nu doar în peisajele 

urbane sau rurale, ci și în tablourile postimpresionistului francez, Paul Cézanne, „La 

montagne Sainte Victoire et le viaduc de la Valée de l’Arc“. Instrumentul care facilitează de 

cele mai multe ori aceste călătorii prin împrejurimile marilor orașe sau a zonelor cu potențial 

turistic este amintit ca fiind așa-zisul ghid de călătorie - „credinciosul Baedeker“.  

Așadar, cartea decupează o perioadă de expansiune a lumii datorată apariției trenului 

în Europa și în spațiul românesc, motiv pentru care o recomand cititorilor avizați și nu numai. 

Cel de-al doilea motiv ar fi faptul că lectura se face rapid și alimentează până la finalul ei 

necesitatea descoperirii unor informații într-un domeniu care cere mult mai multă exploatare 

din partea scriitorilor. 

 

 

 

 

 

 

Titlul articolului: Călători români privind pe fereastra trenului: o încercare de istorie 

culturală: (1830-1930)  
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Energia alternativă – instalație fotovoltaică 

profesor Automatică și Informatică Industrială, TĂUȚAN Sorin 

Liceul Tehnologic ,,Gheorghe Șincaiˮ Târgu Mureș, județul Mureș 

 

Datorită tranziției energetice și a schimbărilor în sistemul energetic, cunoașterea 

elementelor de bază ale sistemului ajută la înțelegerea de către opinia publică că această 

tranziție este necesară pentru trecerea la energia alternativă, produsă de natură și care este o 

soluție salvatoare, ieftină și cu impact redus asupra mediului. 

În continuare vom arăta pașii care trebuie urmați pentru realizarea unei surse de 

energie alternative, folosind energia solară. Energia electrică este produsă prin captarea 

energiei solare prin panouri fotovoltaice. Eficiența unei  instalații solare este dată de 

intensitatea soarelui și de poziționarea panourilor. 

Pentru exemplificare, vom arăta realizarea unei instalații fotovoltaice (dimensionare, 

caracteristici): 

                      
Principalele elemente ale instalației fotovoltaice: 

- Bateria solară (panouri solare)  

- Baterie acumulatoare 

- Controler de încărcare 

- Invertor 

- Siguranțe fuzibile 

- Set conectoare 

 Dimensionarea instalației fotovoltaice 

Dimensionarea instalației fotovoltaice se va realiza în funcție de necesarul de putere pentru 

locația pe care vrem să o alimentăm. 

 

 Etapele dimensionării instalației fotovoltaice 

1. Dimensionarea instalației fotovoltaice după stabilirea puterii necesare – alegerea 

panourilor solare 

Alegem panoul solar – tip, tensiune electrică, curent electric, Vmp 

2. Numărul de panouri pentru o putere electrică stabilită anterior 

Nr. panouri = Putere instalată/Puterea unui panou 

  Np  = Pi / Pp; necesar de panouri 

3. Determinarea suprafeței panourilor 

Suprafață totală = Suprafața unui panou * Nr. total panouri 

  St = Sp * Np; (mp) 

4. Alegerea schemei de conexiuni pentru panourile fotovoltaice 

Nr. șiruri = Nr. șir * Nr. panouri/șir 

5. Calculul caracteristicilor generatorului fotovoltaic (alegerea elementelor) 
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Tensiunea instalată a generatorului fotovoltaic 

  Ug = Np/s * Up; (V) 

Curentul generatorului 

  Ig = Nr. șir * Ipanou; (A) 

Vgenerator = Nr. panouri/șir * Vpanou; (V) 

Isc generator = Nr. șir * Isc panou; (A) 

Pgenerator = Vmp generator * Igenerator; (W) 

6. Alegerea invertorului 

Uintrare invertor = Umax generator 

 O altă condiție este : 

  Pmax generator < P intrare generator 

7. Alegerea bateriilor 

Sunt folosite pentru stocarea energiei produse de generatorul fotovoltaic 

La alegerea bateriilor trebuie să ținem cont de tensiunea de încărcare și de ce tipuri de 

panouri avem nevoie. 

8. Alegerea regulatorului de sarcină 

Regulatorul de sarcină are rolul de a controla încărcarea bateriilor de acumulatoare. 

La alegerea regulatorului trebuie să ținem cont de următoarele condiții: 

 Unom regulator < Unom generator 

 I intrare > I încărcare max. 

 

Concluzie :  

 Pentru realizarea instalației fotovoltaice trebuie să ținem cont de următoarele 

caracteristici: 

- puterea maximă a panoului; 

- tensiunea electrică în punctul de putere maximă; 

- intensitatea curentului electric în punctul de putere maximă. 
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Lectura și interpretarea baladelor populare în clasele gimnaziale prin 

metoda proiectului1 
 

A népballadák olvasása és értelmezése általános iskolában 

projektmódszerrel  
 

profesor maghiară-engleză TÓTH Mária Orsolya 

Școala Gimnazială „Europa” Târgu Mureș, județul Mureș 

 

Rezumat: 

 

Lucrarea de față este un extract din lucrarea metodică-științifică cu același nume, 

prezentând câteva idei din ea.  

Ca profesori de literatură, de multe ori observăm că elevii noștri au probleme legate de 

înțelegerea textelor la prima vedere, mai ales în procesul de înțelegere a baladelor populare. 

Din cauza aceasta am încercat să găsesc metoda cea mai bună pentru a apropia materia 

„străină”, prin posibilități de citire și interpretare a baladelor în ciclul gimnazial. 

Metoda proiectului s-a dovedit roditoare din acest punct de vedere, deoarece m-am axat 

pe dezvoltarea competențelor de muncă în echipă, pe metodele și mijloacele care pot contribui 

la înțelegerea și interpretarea baladelor populare sau de motivare a elevilor participanți. 

Proiectul a avut succes, pe tot parcursul acestuia a dominat buna dispoziție, copiii au 

fost motivați, și-au adus propriile decizii asumând consecințele acestora, și-au lărgit 

cunoștințele legate de acest segment al folclorului maghiar, au pregătit și finalizat lucrări 

deosebite. 

 

Mottó: „Csak úgy lehet a jövőre felkészíteni (a gyermeket), hogy megtanítjuk arra, hogy ura 

legyen önmagának, olyan képzést adunk neki, hogy tehetségeit gyorsan és teljes mértékben 

alkalmazni tudja, (...) tudja megítélni a körülményeket, gazdaságos és hatékony cselekvésekre 

legyen képes.” (John Dewey) 

 

A 21. század nagy mértékben megváltoztatta mind az iskolai tanítás/tanulás fogalmát, 

mind pedig a diákokkal való foglalkozás mikéntjét. Természetesen ezzel egyidőben 

megváltozott a pedagógus szerepe is. Az utóbbi évek pedagógiai kutatásai erre a változásra 

hívták fel a figyelmet, megpróbálva új talajt biztosítani ezen a téren. Az új módszerek 

kialakítása, gyakorlatba ültetése minden tanár személyes feladatává vált, hiszen ezen tudás 

alkalmazása esetenként mankónak bizonyul a felgyorsult és digitalizálódott világ fiataljainak 

oktatásában. 

Gyakorló pedagógusként sok esetben szembesülhetünk olyan problémákkal, amelyek 

arra engednek következtetni, hogy diákjaink korlátozott érdeklődéssel fordulnak az éppen 

elhangzó információk befogadása felé. Ennek több oka is lehet. Az egyik, az elsajátítandó 

tananyag idegenszerűsége, amely főleg az előadásmódban, kivitelezésben nyilvánulhat meg. 

Egy olyan gyerek számára, aki a mai technológia uralta társadalom vívmányain nőtt fel, a 

tények egyszerű, frontális előadása unalmasnak tűnhet. Ezért olyan módszereket kell 

beépítenünk oktatási munkánkba, amelyek felkeltik az érdeklődését, számára is elérhetővé 

teszik a befogadásra váró információkat, sőt mi több, motivációt éreznek a továbbkutatásra, 

tanulásra. A modern pedagógia erre törekszik, felhasználni mindazt a tudást, amelynek a 

                                                 
1 Extras din: TÓTH Mária Orsolya: Lectura și interpretarea baladelor populare în clasele gimnaziale prin metoda 

proiectului, Lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I., UBB Cluj-Napoca, DPPD, 

Facultatea de Litere, Seria 2017–2019, Coordonator științific, prof. univ. dr. Keszeg Vilmos. 
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gyerek már eleve birtokában van, ezért a tanárnak több olyan módszert is kell alkalmaznia, ami 

ennek elérésében segítséget nyújthat számára.2 Mindezt természetesen úgy kell tennie, hogy 

megmaradjon a tantervi előírások, követelményrendszerek3 berkein belül. 

Vannak olyan témakörök, amelyek annyira távol állnak a mai diákság világától és 

érdeklődésétől, hogy azok oktatása külön kihívást jelent a tanár számára. Egyik ilyen témakör 

a balladáké. A tanterv előírásai szerint a balladákat hetedik osztályban kell tanítani. Az utóbbi 

évek tapasztalatai azt támasztják alá, hogy a ballada az a műfaj, amelynek befogadása a legtöbb 

problémát okozza ennek a korosztálynak. Voltak olyan generációk, amelyek gond nélkül, teljes 

átéléssel, értő odafigyeléssel befogadták őket. Nem jelentett különösebb gondot számukra 

megérteni azt, hogy mi miért történik az adott szövegben, mitől alakul ki a konfliktus a 

szereplők között, vagy miért kell bűnhődnie az adott szereplőnek. Viszont az utóbbi időben 

több olyan fiatallal találkozom, akik nemhogy nem értik, de adott esetben kinevetik, sőt 

ellenszegülnek a ballada megértésének. Teljes mértékben haszontalannak tartják az ilyen 

„elavult” szövegekkel, történetekkel való foglalkozást. Nem értik a lényegét, nem látják a 

tanulságot, nem vonnak le következtetéseket. Tanári attitűdöm nem változott. Mindig 

ugyanolyan mértékű és jellegű figyelmet szenteltem ennek a fejezetnek, mindig próbáltam 

„lefordítani” a diákok nyelvére, más kontextusba helyezni, közelebb hozni a gyerekek 

megértési, befogadó, szellemi szintjéhez, alkalmazkodtam az osztály összetételéhez, 

figyelembe véve akár származásukat, családi hátterüket is. 

 A végeredmény egyre kedvezőtlenebb lett. E több éves „kudarc” késztetett arra, hogy 

más szemszögből mutassam be, közelítsem meg ezt a tanulási egységet. Így született a 

projektmódszer gondolata, ötlete. Úgy gondolom, ha eltekintünk a balladák frontális 

ismertetésétől, a tények száraz közlésétől, és új „ruhába” öltöztetjük a magyar és az európai 

népköltészetnek ezen műfaját, diákjaink számára is emészthetőbbé, sőt értékké válhatnak, amit 

beépítenek saját életükbe, és a tanulságot, az élményt tovább kamatoztathatják adott esetben. 

Ezen elgondolások mentén, a fokozati vizsgára készített dolgozatomat ebben a 

témakörben írtam meg. Munkám gerincét három fejezetre építettem. Az első a kutatás körüli 

problémákat, kérdéseket, módszereket tárgyalta, illetve a hipotézist fogalmazta meg. 

A második fejezet az elméleti kérdések megválaszolását tűzte ki célul. Itt két alfejezetre 

osztva a ballada/népballada, illetve a projektnek mint oktatási módszernek bemutatására 

vállalkoztam. A balladáról szóló alfejezetben műfaji kérdésekre, sajátosságokra, 

csoportosításokra tértem ki, majd rövid művelődéstörténeti áttekintéssel folytatva a balladák 

mai befogadásával, megjelenési helyeivel zártam. A projektmódszerről szóló alfejezetben a 

pedagógiában használt eljárásokra, lehetőségekre, illetve a projekt megtervezésére, 

kivitelezésére, értékelésére tértem ki. 

A dolgozat befejező része az osztályban alkalmazott Balladaolvasás projekt részletes 

bemutatása, eredményeinek kiértékelésére vállalkoztam. Ebben a fejezetben ismertettem a két 

osztályt (a projekt résztvevőit, illetve a kontrollcsoportot), akikkel megvalósítottam a 

dolgozatban leírtakat. Ugyanakkor grafikonok, táblázatok segítségével szemléltettem az elért 

eredményeket, majd levontam a következtetéseket. 

Az Adattárban közöltem a csoportok összetételét, a kiszabott feladatokat, a projekt 

ideje alatt készült fényképeket, a gyerekek munkáiról készült felvételeket, az értékelési 

táblázatokat. 

A kutatás elsődleges célja a balladaolvasás és –értelmezés lehetőségeinek vizsgálata 

általános iskolában. A kutatás során az alábbi kérdésekre igyekeztem választ kapni: hogyan 

változik a diákok hozzáállása, érdeklődése a ballada/népballada tanítása, tanulása során, 

                                                 
2Lásd: http://moderniskola.hu/2015/07/ujabb-8-tulajdonsag-tevekenyseg-a-21-szazadi-tanitashoz/ (utolsó 

megtekintés: 2021. dec. 12.) 
3 Lásd: http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/10-Lb_magh_mat_versiunea-magh.pdf (utolsó 

megtekintés: 2021. dec. 12.) 

http://moderniskola.hu/2015/07/ujabb-8-tulajdonsag-tevekenyseg-a-21-szazadi-tanitashoz/
http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/10-Lb_magh_mat_versiunea-magh.pdf
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melyek lesznek azok a módszerek, eljárások, amelyek alkalmazásával közelebb kerülhetnek az 

elsajátítandó ismeretek befogadásához, hogyan és mivel mozgosíthatók azok a tanulók, akik 

főleg a passzív viselkedést tanúsítják a tanórák nagyrészén, milyen eszközök segítségével lehet 

kialakítani egy jobb együttműködést, mind a tanárral, mind pedig a diáktársakkal. Mennyiben 

segít a projektmódszer a tanulók tevékenységében, illetve ami talán még ezeknél a kérdéseknél 

is fontosabb, az az, hogy milyen út vezet e szövegek kapcsán az értő olvasáshoz, a 

szövegértéshez, -értelmezéshez. 

A ballada nemcsak mint folklór- és beszédműfaj idegen a gyerekek számára, hanem a 

benne bemutatott világ (konfliktusok, helyzetek) is az. A balladák tanítása során, a 

műfajelmélet mellett a társadalomtörténetet is igyekeztem kontextusként feltárni a gyerekek 

számára, hiszen nem szerencsés a népballadát enélkül tanítani irodalomórán. A népballada egy 

társadalmi réteg morális világában volt releváns. A klasszikus ballada konfliktusai a magyar 

főnemesi és polgári társadalom konfliktusai voltak. A balladákat pedig a falusi, földműves 

társadalomban énekelték. A társadalomtörténeti háttér felvázolása azért is szükséges, mert a 

legtöbb gyerek számára ismeretlen ez a falusi világ. 

Ha ezeket a kérdéseket megválaszoltuk, megfogalmazhatjuk a második nagy 

célkitűzést: feltérképezni azt a teret, ahol ezek a gyerekek találkozhatnak a balladával, illetve 

rákérdezni arra, hogy abban a térségben, ahol ők élnek, van-e még élő balladahagyomány. 

Amennyiben van, hasznos lenne bevonni őket ezen szövegek felgyűjtésébe. 

A célcsoportok a marosvásárhelyi Európa Általános Iskola két hetedik osztálya volt. 

A VII. D osztály 26 tanulója képezte a kontrollcsoportot, míg a VII. E osztály 20 tanulója a 

kísérleti csoportot. A két osztály tanulói nagyrészt ugyanolyan háttérismerettel, készségekkel, 

képességekkel rendelkeztek. A vizsgálat 2017. november 6. és 24. közötti időszakban zajlott, 

heti 4 alkalommal, összesen 12 tanítási órában.  Három tanítási hetet ölelt fel. (Az első 

próbálkozás sikerén felbuzdulva, a következő években is alkalmaztam ezt a tanítási formát.) 

A kutatásom során főleg a megfigyelés és útbaigazítás tanári attitűdjét alkalmaztam. 

Az volt a célom, hogy redukáljam a beleszólásom mennyiségét a folyamat kibontakozásába. 

Csak olyan esetekben léptem közbe, amikor a diákok igényelték ezt, hiszen a projektmódszer 

alkalmazása során a tanár szerepe teljes mértékben megváltozik, inkább partner a 

tevékenységben, koordináló, tanácsadó. 

A gyerekek előzetes ismereteire vonatkozó tudás feltérképezésére év elején 

kiosztottam egy  kérdőívet, melynek feldolgozásában a kvantitatív módszert alkalmaztam. 

A kutatásom hipotézise az, hogy a projektmódszer használata kedvező hatást gyakorol 

a tanulók tanulási tevékenységben való részvételére, motivációjára, a balladák 

befogadhatóságára, megértésére irányuló hajlandóságban. 

A projekt feldolgozását a szakirodalomban talált javaslatokra építettem. Munkám 

során a következő szakaszokat különítettem el: a projekt érlelése, az inkubációs szakasz; a 

projekt indítása; a projekt végrehajtása; a projekt lezárása – prezentáció és értékelés. 

Formáját tekintve a projekt tehát kiscsoportos, mivel az egy csoportban dolgozó 

gyerekek száma 3-4 tanuló, annak függvényében, hogy milyen feladatok, részfeladatok 

elvégzését feltételezi a munkafolyamat. A projekt eredményorientált, meghatározott 

produktummal. A Balladaolvasás nevet viselő projektünk produktuma egy antológia a 

gyerekek kedvenc balladáiból, egy pár perces színpadi előadás, egy újság, illetve egy közösen 

megírt ballada, amely az osztály életéhez fog igazódni. Továbbá tanulóközpontú, általános 

iskolás tanulók a résztvevői. A témáját tekintve pedig tantárgyi, tananyaghoz kötött és 

tantervbe is beépíthető. Legfőbb célja a gyerekek motiválása, önálló, felelős egyénekké, illetve 

értő balladaolvasokká alakítása. A közös munka során betartottuk a szakirodalom által javasolt 

szakaszok előírásait.  
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A kísérlet végeredménye 

A projektmódszer olyan technikák és eljárások alkalmazását biztosította, amelyek 

segítségével mozgosítani lehetett a tanulókat, kialakítva bennük az együttműködés igényét, 

illetve ennek szükségességének a felismerését. Közös erővel gyorsabban és biztosabban 

haladtak. Amikor pedig kevésbé aktív hozzáállást észleltek egy-egy kollégájukon, 

figyelmeztették őket és segítettek a felzárkozásban.  

A projektmódszer másik nagy előnye a diákok szabad döntéshozatalában nyilvánult 

meg. Szabadon dönthettek afelől, hogy milyen feladatokat szeretnének végezni, ennek 

függvényében választottak csapatot. Minden gyerek azt a munkakört választotta, amelyben 

maximálisan teljesíthet. Így kerültek egy csapatba a szépen rajzolók, a hangszeren játszók, a 

visszahúzódottabbak, a nagy mozgásteret igénylő, örökmozgó gyerekek. Ugyanakkor a 

felelősségre hivatkozva osztották fel egymás között a teendőket, de az időt is. Utóbbival kicsit 

meggyűlt a bajuk, mivel az első héten tapasztalt túl nagy szabadság elkábította őket, viszont a 

második hét végére sikerült felzárkozni az eredeti időbeosztáshoz. 

A motiváció egy másik kulcsfontosságú fogalom ebben a folyamatban. A gyerekek nem 

érezték azt, hogy kötelességből tesznek valamit, vagy azért mert a tanár azt kérte, inkább a 

kíváncsiság és a szabadság hajtotta őket. Ahogy pedig egyre jobban kezdett körvonalazódni 

előttük a végső produktum, egyre lázasabban dolgoztak. A prezentációk pedig magukért 

beszéltek. Minden gyerek igyekezett a tőle telhető legtöbbet felmutatni, teljesíteni. A hatékony 

résztvételt igénylő tevékenység élményszerű tanulási folyamattá vált, amikor az egymás 

tanítása sem jelentett gondot. 

Összességében elmondható, hogy a projekt teljes ideje alatt a jó hangulaté volt a 

főszerep. A tanulók jól érezték magukat ezeken a tevékenységeken, tanulásukat hatékonyság 

jellemezte. Mindez önmagában is motiváló jellegű, hiszen a pozitív emlékképek arra késztetik 

a gyermekeket, de a pedagógust is, hogy továbbra is keressék a hasonló érzelmeket keltő 

együttműködési helyzeteket. Ki is fejezték ezt az igényüket, hiszen szeretnék, ha több témát is 

hasonló módon dolgozhatnának fel. 

A hipotézisként megfogalmazott állítások beigazolódtak. Ugyanakkor az sem 

elhanyagolható információ, hogy az így szerzett tudás még a hagyományosan megszerkesztett 

felméréseken is nagy pontszám elérésére tette alkalmassá a gyereket.  

A műveltségbővítés, a népi kultúra, a népköltészeti alkotások iránti érdeklődés 

fokozása megtörtént, a gyerekek érzékenyebbé váltak az ilyen jellegű tudás birtoklása iránt.  

 

Zárszóként pár visszajelzés a gyerekek részéről: 

„Én eléggé meg vagyok elégedve a munkámmal, amit a csapaton belül végeztem. A 

balladák általában tragikusak, sokmindent megtudtam Aranyról, és az is bebizonyosult, hogy 

így mennyire vagányabb volt megtanulni.” (S.G.) 

„Nagyon elégedett vagyok, úgy gondolom, jól teljesítettem a részem.” (F.H.) 

„Hááát.. többet is tettem, mint a célom ” (C.B.Z.) 

„Nagyjából értettem, ha valamit nem, akkor segített Sámuel vagy a tanárnő.” (K.L.) 
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Promovarea adaptabilității în școală 

prof. preșcolar dr. Ioana-Mihaela VULTUR 

Grădinița cu Program Prelungit „Manpel” Târgu Mureș, județul Mureș 

 

Adaptabilitatea descrie capacitatea unei persoane de a reacționa la schimbări și provocări. 

Ȋntr-o societate ȋn continuă dezvoltare, minţile tinere par să aibă un potenţial nativ tot mai mare, 

generând sintagma Copiii de astăzi sunt mai inteligenţi decât copiii din generaţiile trecute. 

Acest potenţial ȋn ascensiune poate fi un progres biologic plauzibil ca fenomen de adaptare a 

speciei la mediul modern, caracterizat prin dezvoltare tehnologică şi computerizată a vieţii 

societale. 

O persoană, care este adaptabilă, este capabilă să: 

 recunoască și să controleze propriile emoții și să le înțeleagă pe cele ale altora; 

 dețină o anumită autonomie în acțiuni și stimă de sine; 

 formeze și să mențină relații de prietenie cu ceilalți; 

 rezolve probleme; 

 aibă scopuri și ținte pentru viitor. 

Încurajarea dezvoltării unei atitudini pozitive, a încrederii în sine și a comunicării: 

 oferă feedback pozitiv, încurajări și reasigurări; 

 ajută copiii să înțeleagă emoțiile și să le exprime; 

 comunică deschis cu toți copiii. 

Intensificarea sprijinului oferit copiilor: 

 cineva care să asigure comunicare; 

 suportul unu la unu; 

 suportul prietenilor și al colegilor; 

 cultivarea ascultării. 

Încurajarea construirii încrederii și a relațiilor de cooperare între copii și adulți: 

 cultivarea respectului în școală; 

 identificarea influențelor din exterior asupra copiilor; 

 zile de activități. 

Creșterea angajamentului față de învățare la copii: 

 utilizarea unor stiluri și metode de predare flexibile; 

 oportunități pentru performanțe; 

 asigurarea unui suport pentru învățare. 

Cultivarea unui etos pozitiv și incluziv: 

 construirea unui sentiment de apartenență în școală și în clasă; 

 implicarea copiilor în luarea deciziilor; 

 celebrarea diversității în cadrul comunității școlare. 

Activități în afara școlii: 

 perioada prânzului/întâlnirile de după școală; 

 dezvoltarea unor zone sociale sigure pe terenurile școlii; 

 participarea în școlile eco/grupurile de promovare a unei vieți sănătoase. 

Încurajarea senzației de distracție: 

 alocarea timpului pentru activități distractive în clasă; 

 oportunități pentru jocuri, glume și relaxare; 

 dansul în școală/pantomimă/carnavaluri/strângere de fonduri. 
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Dezvoltarea abilităților de viață: 

 munca în proiect; 

 implicarea copiilor/responsabilizarea; 

 munca voluntară; 

 oportunități pentru a gândi și a acționa în diverse situații; 

 dezvoltarea abilităților de a citi și de a număra. 
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