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FORMARE PROFESIONALĂ PRIN PROGRAM DE DUCAŢIE NONFORMALĂ 

          Prof. metodist Ungureanu Maria, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

Motto: Scopul educaţiei ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acţioneze şi să 

gândească independent şi care, în acelaşi timp, să vadă în slujirea comunităţii realizarea supremă a 

vieţii lor. (Albert Einstein) 
 

Educaţia este recunoscută ca un pilon fundamental în dezvoltarea socială, culturală şi 

economică a fiecărui individ. Avantajul educaţiei nonformale este acela că plasează educabilul în 

centrul procesului de învăţare. Acest tip de educaţie nu este obligatorie, particularitate care îi conferă 

un grad mare de atractivitate din partea unei audienţe extinse, fiecare fiind motivat intrinsec să înveţe.  
Fireşte că educaţia nonformală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi 

motivante. Avantajele sale multiple înglobează toate deprinderile specifice sistemului tradiţional de 

învăţământ, cu un aport suplimentar de abilităţi formate în condiţiile unei libertăţi de exprimare 

maxime.  

Centrată pe beneficiar şi pe nevoile lui, educaţia nonformală se caracterizează prin flexibilitate 

de spaţiu şi timp. Este acea formă de educaţie care  invită la reflecţie, la autoanaliză, procese prin care 

sunt descoperite abilităţile, calităţile individuale, toate acestea în timp ce persoana socializează, 

interacţionează şi împărtăşeşte din cunoştinţele sale. 

Mai mult, educaţia nonformală înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, 

prin care se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică. Acest tip 

modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii, 

conducând spre plăcerea fiecăruia de a cunoaşte şi de a se dezvolta, de a deveni responsabil pentru 

propriul  proces de educaţie.  

În scopul valorificării potenţialului educaţiei nonformale în dezvoltarea personalităţii elevilor, 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa a propus personalului didactic şi didactic auxiliar (bibliotecari) din 

judeţ un program de formare care să răspundă nevoii de sincronizare a educaţiei formale cu cea 

nonformală.  

În structura programului de formare acreditat „Educaţia nonformală-management şi bune 

practici”, furnizat de Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, au fost inserate module care vizează 

proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de educaţie nonformală, metode de 

activitate nonformală, bune practici în context nonformal, aplicabile în cadru formal, rolul 

voluntariatului şi al parteneriatelor educaţionale în formarea şi dezvoltarea personală a educabililor. 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa o certitudine în educaţie

FORMARE PROFESIONALĂ PRIN PROGRAM DE DUCAŢIE 
NONFORMALĂ

 

CASA CORPULUI DIDACTIC
DÂMBOVIŢA

COORDONATOR REVISTĂ
Prof. dr. Daniela Luminiţa BARBU, Director, CCD Dâmbovița

CONSILIERI ŞTIINŢIFICI
Prof. Sorin ION, Inspector Şcolar General, IŞJ Dâmboviţa 
Prof. dr. Gabriela ISTRATE, Inspector Şcolar General Adjunct, IŞJ Dâmboviţa
Prof. Cristina STROE, Inspector Şcolar General Adjunct, IŞJ Dâmboviţa

COLECTIVUL DE REDACŢIE
Coordonator colectiv de redacţie:
Prof. metodist Maria UNGUREANU, CCD Dâmboviţa
Membrii colectivului de redacţie:   
Prof. metodist Crenguţa ALEXE, CCD Dâmboviţa
Prof. metodist Livia GRIGORESCU, CCD Dâmboviţa
Prof. metodist Aurora SOLOMON, CCD Dâmboviţa
Colaboratori:
Prof. Cristina GROZA, Inspector şcolar, IŞJ Dâmboviţa
Prof. Mirela MIHĂESCU, Inspector şcolar, IŞJ Dâmboviţa
Prof. Cristina MARIN, Director, CJRAE Dâmboviţa
Prof. Gabriela Florica CATRINA, formator CCD Dâmboviţa
Prof. Eugenia ŞETREANU, formator CCD Dâmboviţa

Articolele publicate nu angajează decât
responsabilitatea autorilor şi nu reflectă
în mod necesar opinia redacţiei.

Reproducerea oricărui material, fără acordul
redacţiei, este interzisă.

Adresă:
Târgovişte, Calea Domnească, nr. 127
Telefon/Fax 0245.220569
E-mail: ccddambovita@yahoo.com
Web: http://www.ccd-dambovita.ro

• CCD DÂMBOVIŢA – O CERTITUDINE ÎN EDUCAŢIE
• INTERFERENŢE EUROPENE ÎN EDUCAŢIE
• EVENIMENTE
• OMUL DE LA CATEDRĂ
• ACCES LA FORMAREA CONTINUĂ PRIN EXPERIENŢE DIDACTICE
• PERSPECTIVE, OPINII, INTERPRETĂRI
• CURIER PSIHOPEDAGOGIC
• ŞCOALA ALTFEL

Din sumar…

ISSN 2559 - 5849
ISSN-L 1583 - 249X 



4

Numărul 1 • iulie 2017

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa o certitudine în educaţie

Prin intermediul învăţării experienţiale şi prin implicarea activă a participanţilor într-un 

ansamblu coerent de sesiuni centrate pe rezolvarea unor situaţii diferite şi complexe,  programul îşi 

propune ca profesorul să conştientizeze importanţa educaţiei nonformale în formarea unei personalităţi 

armonioase a educabililor şi să aplice strategii capabile de modelare a personalităţii elevului, să facă 

posibilă integrarea activităţilor nonformale în practica educaţională a şcolii. Pe de o parte,  cadrul 

didactic să aibă o altă  abordare în activitatea curentă cu elevii, iar pe de altă parte, să coreleze  

activităţile formale cu cele nonformale, reale resurse complementare de educaţie şi formare a elevului.   

De asemenea, programul oferă fiecărui participant prilejul să planifice şi să organizeze cu elevii 

diverse activităţi de educaţie nonformală, integrate şi adaptate la Proiectul dezvoltării instituţionale din 

şcoala de provenienţă, la specificul Programului naţional  „ Şcoala Altfel! şi al altor  activităţi 

extraşcolare.  

Participanţii la programul de formare vor descoperi că educaţia nonformală înseamnă jocuri, 

exerciţii de comunicare, de „spargere a gheţii” la ore, proiectare de discursuri de pe platforma TedX, 

dezbateri, ateliere de lucru, PhotoVoice (metoda prin care elevii pot face fotografii care să arate ce îi 

pasionează, ce îi animă sau ce îi preocupă), chiar flashmob-uri.  

În acelaşi timp, vor proba măsura în care pot identifica modalităţi complementare de îndeplinire 

a obiectivelor educaţionale, pot valorifica, în activitatea didactică, propria experienţă şi diversele 

experienţe personalizate şi contextualizate ale elevilor, preluate din mediile nonformale de învăţare.  

În loc de concluzii...  

Atât timp cât profesorii vor înţelege necesitatea prezenţei educaţiei nonformale în clasă, 

realizând astfel o interacţiune a nonformalului cu formalul, procesul educaţional din şcoală va cunoaşte 

o direcţie mai eficientă. 

Convinşi fiind că educaţia nonformală poate fi o cheie pentru rezolvarea unor probleme din 

învăţământul actual, ,,nonformalul deschizând minţi, suflete, apropiind oamenii, dând jos bariere...” 

(http://www.imparte.ro_Educatia-non-formala-si-avantajele-sale), vă invităm să participaţi la 

programul de formare ,,Educaţia nonformală-management şi bune practici”. 

„Tot ceea ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat 

prin educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” (Jean Jacques 

Rousseau)  
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INNOVATION THROUGH CREATIVE ARTS – EXPERIENŢA 

ROMÂNEASCĂ 
Prof. metodist Grigorescu Livia, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

 
 În perioada 2016-2018, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa implementează proiectul 

Erasmus + 2016-1-UK01-KA201-024296, Innovation Through Creative Arts, proiect de parteneriat 

strategic, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 2. 

 Coordonatorul proiectului este County Council of the City and County of Cardiff, din Ţara 

Galilor, iar partenerii sunt autorităţi educaţionale, şcoli şi ONG-uri - Langstone Primary School, 

Whitchurch Primary School, Chapter (Cardiff) Ltd, Oakfield Primary School, Ty Gwyn School  din 

Cardiff, Ţara Galilor – Marea Britanie, Direccion General de Innovacion Educativa y Atencion a la 

Diversidad, CEE Para Niños Autistas, MURARTT, CEIP Vistabella din Murcia, Spania, Mersin 

Caparayvagedigi Ortaokulu, Tarsus IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Huseyin Polat Ozel 

Egitim Uygulama Merkezi 1. Kademe, Mersin Il Milli Egitim Mudurlugu din Mersin, Turcia şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Şcoala Gimnazială Coresi Târgovişte, Şcoala Gimnazială 

Nr. 4 "Elena Donici Cantacuzino" din Pucioasa şi Casa Corpului Didactic Dâmboviţa. 

 Scopul proiectului este ca instituţiile menţionate anterior să  realizeze materiale şi metode 

inovative de învăţare, cu focalizare pe dezvoltarea 

competenţelor digitale, de aritmetică şi alfabetizare. 

Cu ajutorul creativităţii, în programe inovative de 

învăţare, se doreşte îmbunătăţirea calităţii predării 

şi învăţării, atât în unităţile de învăţământ 

partenere, cât şi în alte unităţi, prin valorizarea 

materialelor realizate în cadrul proiectului. 

În cadrul proiectului se derulează mai multe tipuri de activităţi: realizarea de cercetări, de materiale 

de învăţare, de ghiduri de bună practică şi analize de impact, activităţi de învăţare în Ţara Galilor, 

România şi Spania, conferinţe internaţionale – cu rol de valorizare a produselor realizate în cadrul 

proiectului şi practicilor de succes – în Ţara Galilor, România şi Spania, precum şi activităţi de 

management. 

 După Ţara Galilor, care a găzduit prima activitate de învăţare şi prima conferinţă 

internaţională, cu tema „Ce este creativitatea?”, România a fost cea de a doua destinaţie pentru 

trenul creativităţii.  

Interferenţe europene în educaţie

INNOVATION THROUGH CREATIVE ARTS – EXPERIENŢA 
ROMÂNEASCĂ
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Interferenţe europene în educaţie

 În perioada 5-9 iunie 2017, au participat la activităţile proiectului, pe lângă cei 42 de oaspeţi, 

reprezentanţi ai partenerilor din Ţara Galilor, Spania şi Turcia, cadre didactice atât din unităţile 

partenere, cât şi din alte şcoli. 

 Trei activităţi principale s-au derulat în această perioadă:  

- o activitate de învăţare de tip job-shadowing, pentru a observa practici în utilizarea creativităţii 

atât în pregătirea demersului educativ de către cadrul didactic, cât şi în gestionarea sarcinilor de 

lucru ale elevilor. Activitatea s-a axat, cu 

preponderenţă pe folosirea creativităţii în 

implementarea curriculum-ului şi legătura dintre 

creativitate şi starea de bine a elevului şi a fost 

organizată de toate cele 4 instituţii partenere din 

România. 

- o Conferinţă Internaţională cu tema „Un an de 

creativitate”, conferinţă ce s-a bucurat de participarea a peste 200 de persoane, cadre didactice din 

România, Ţara Galilor, Spania, Turcia, Letonia, Cehia şi Slovacia. În cadrul conferinţei au fost 

prezentate cele două produse intelectuale realizate până acum – Evaluarea iniţială (ce a avut rolul de 

a servi ca punct de plecare în toate activităţile ulterioare) care a arătat situaţia la începutul 

proiectului în fiecare ţară parteneră prin chestionare aplicate elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, 

precum şi prin analiza rezultatelor de la nivel de unităţi de învăţământ, la început de an şcolar şi 

Materialele de învăţare pentru cadre didactice. 

Conferinţa a fost organizată de către Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Dâmboviţa. 

- o întâlnire transnaţională de proiect, la care au 

participat reprezentanţi din fiecare instituţie 

parteneră în proiect şi unde au fost discutate 

aspect legate de implementarea şi managementul 

proiectului. 

Oaspeţii străini, dar şi invitaţii din România, au avut astfel ocazia să cunoască mai bine 

modul de lucru al fiecărei instituţii partenere din România. Toate acţiunile derulate au fost foarte 

bine primite de către participanţi, aprecierile acestora fiind extreme de generoase. 

Fiecare dintre aceste activităţi a generat un schimb de experienţă cu un mare grad de 

eficienţă – de la work-shop-uri pe teme care vizau folosirea creativităţii pentru o mai bună 

implementare a curriculum-ului, până la vizualizarea lucrărilor realizate de elevi cu tema 

„Profesorul creativ”, de la observare de lecţii, până la observare de activităţi extracurriculare 

desfăşurate tot sub genericul „Creativitate”.  
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Interferenţe europene în educaţie

 

 

Fiecare dintre aceste activităţi a generat un schimb de experienţă cu un mare grad de 

eficienţă – de la work-shop-uri pe teme care vizau folosirea creativităţii pentru o mai bună 

implementare a curriculum-ului, până la vizualizarea lucrărilor realizate de elevi cu tema 

„Profesorul creativ”, de la observare de lecţii, până la observare de activităţi extracurriculare 

desfăşurate tot sub genericul „Creativitate”.  

Putem spune, ca o concluzie a activităţilor derulate în această săptămână, că adevăraţii 

câştigători sunt elevii, care au dovedit, dacă mai era nevoie, că o fărâmă de creativitate poate să 

schimbe totul. 
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Interferenţe europene în educaţie

 
EDUCAŢIA NONFORMALĂ CA FORMARE CONTINUĂ 

 
Prof. Vişan Lavinia, Liceul Teoretic „Petru Cercel”, Târgovişte 
 

 Educaţia unui om se desfăşoară pe toată durata vieţii sale. Că se numeşte formare iniţială, 

formare continuă, reconversie, perfecţionare, că este de tip formal, non formal sau informal, nu mai 

contează. Important este ca niciodată să nu ne oprim din a descoperi, din a ne întreba, din a căuta. 

Este o metodă de menţinere în formă a minţii, dar şi a spiritului nostru. 

 În 2011, o colegă din Piteşti mă invita la primul schimb de tineret, organizat prin vechiul 

program european Youth in Action. Iniţierea mea a început atunci când, conform standardelor UE, 

am atins pragul maxim al vârstei de participare şi pentru a mă mai numi încă tânăr. Am continuat să 

particip, chiar şi atunci când a luat o altă formă, odată cu schimbarea din 2014 (Erasmus+) şi în 

ciuda faptului că sunt adult, deoarece, uneori vârsta nu este un impediment, ci doar propriile temeri, 

limite, mentalităţi. 

 Avantajele acestui program sunt multiple.  

Dacă alegeţi o formare, aveţi la dispoziţie site-ul https://www.salto-youth.net/ sau luaţi 

legătura cu ONG-urile româneşti dedicate tinerilor şi care au încheiat acord de parteneriat cu 

organizatorii. Pentru a fi selectat, aplicaţi direct la organizatori/ parteneri sau trimiţi formularul 

către Agenţia Naţională (ANPCDEFP) România. La întoarcere, nu este impusă diseminarea. 

Cazarea şi masa sunt asigurate de către organizatori, la fel şi decontarea până la o anumită sumă a 

transportului. Unele cursuri sau ONG-uri impun o taxă care susţine programul. Unele trening-uri 

includ şi excursii de o zi sau timp liber, în funcţie de programul stabilit. 

Dacă alegeţi să fiţi lider de grup, la un schimb de tineret, în plus faţă de lucrurile spuse mai 

sus, sunteţi responsabil sau nu de alegerea participanţilor, de cumpărarea biletelor de avion, de 

mobilizarea grupului pentru a participa la toate activităţile, sunteţi intermediar între grup şi 

organizatori. Programul conţine mai multe activităţi outdoor şi se poate negocia timpul de lucru.  

În ambele cazuri, puteţi opta pentru a rămâne până la 48 de ore, pe cheltuiala proprie, în 

localitatea sau în ţara în care se desfăşoară evenimentul. Astfel aveţi mai mult timp pentru excursii. 

La finalul fiecărui eveniment, veţi obţine Certificatul Youthpass, care va confirma 

competenţele formate în cadrul proiectului. Chiar dacă în România nu este recunoscut la justa 

valoare, tineri europeni şi-au găsit un loc de muncă cu ajutorul acestuia.  

Alte avantaje ar fi că vă veţi mări numărul de prieteni, o să aveţi o baza de date de contact 

pentru viitoare colaborări, o să vă exersaţi comunicarea într-o limbă străină, poate chiar o să învăţaţi 

alta.   

EDUCAŢIA NONFORMALĂ CA FORMARE CONTINUĂ
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Nu toate trening-urile la care am participat au fost interesante, dar în fiecare am învăţat, am 

aflat ceva nou, o informaţie, o bibliografie, o metodă, care mi-au fost utile la clasă şi nu numai. Dar 

cea mai bună lecţie a fost cea personală: m-am transformat, am scăpat de temeri, de inhibiţii, am 

învăţat să mă descurc în situaţii limită şi nu numai. Te schimbă. Din profesorul formal – rezultat al 

facultăţii, cred că sunt mai mult genul nonformal, deschis, capabil să folosească tot ceea ce acest 

program i-a oferit.  

Educaţia nonformală pare o joacă, dar este o activitate serioasă, planificată ca orice oră de 

curs, mare consumatoare de resurse şi greu de integrat în şcoală. Dar cu ajustarea potrivită, ea poate 

să fie parte a formării copiilor, chiar şi în cadrul orelor ”serioase”, gen matematică sau fizică. 

Oricum, este o bună şcoală pentru profesorii diriginţi. Temele programului se pot regăsi în 

discuţiile cu elevii: antreprenoriat, educaţie civică, diversitate, eu vs grup etc.  
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UTILIZARE TIC – O EXPERIENŢĂ DE ÎNVĂŢARE INEDITĂ 

Prof. Grigorescu Livia, Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” Găeşti 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” implementează 

proiectul Erasmus + de mobilitate şcolară 2016-1-RO01-KA101-023430 Teaching today, meeting 

the future. Proiectul este finanţat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus +, acţiunea cheie 

1, grantul acordat proiectului fiind de 19 550 euro. 

Scopul proiectului vizează abilitarea cadrelor didactice pentru folosirea TIC în vederea 

creşterii calităţii actului didactic.  

Obiectivele proiectului sunt: 

- O1. Formarea a 10 cadre didactice privind utilizarea de metode şi mijloace TIC. 

- O2. Utilizarea de către cadrele didactice a mijloacelor TIC şi e-learning  în cadrul procesului 

instructiv-educativ. 

- O3. Formarea în cascadă a cadrelor didactice, altele decât cele participante la mobilităţi în 

vederea creării unei „mase critice” care să genereze schimbări în procesul instructiv-educativ, 

pentru creşterea motivaţiei de învăţare la elevi şi a îmbunătăţirii rezultatelor învăţării. 

- O4. Realizarea unui portofoliu digital de resurse şi a unei culegeri de bune practici în 

domeniul utilizării TIC în procesul educative, accesibile tuturor cadrelor didactice interesate. 

- O5. Creşterea gradului de internaţionalizare a organizaţiei. 

Indicatorii de realizare a obiectivelor sunt: 

- Pentru obiectivul 1: 1.1 - 10 cadre didactice absolvente ale unui program de formare de 5 zile 

pentru dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC derulat într-o ţară europeană. 

- Pentru obiectivul 2: 2.1 - 40 de lecţii care să aibă elemente TIC, susţinute de profesorii 

participanţi la mobilităţi în anul şcolar 2016-2017. 

- Pentru obiectivul 3: 3.1 - 5 work-shop-uri susţinute în anul şcolar 2016-2017 de către cadrele 

didactice participante la mobilităţi, pentru diseminarea şi valorizarea competenţelor dobândite; 3.2 - 

40 de participanţi la cele 5 work-shop-uri. 

- Pentru obiectivul 4: 4.1 - un portofoliu în format digital, care să conţină cel puţin 40 de 

resurse utilizabile de către profesori de diferite materii, în procesul instructiv-educativ, portofoliu 

realizat în anul şcolar 2016-2017 şi accesibil din site-ul proiectului; 4.2- o culegere de bune practici 

în domeniul utilizării TIC. 

UTILIZARE TIC – O EXPERIENŢĂ DE ÎNVĂŢARE INEDITĂ
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- Pentru obiectivul 5: 5.1 - Dezvoltarea, în anul şcolar 2016-2017, a cel puţin două parteneriate 

la nivel european, pe diferite teme, în urma contactelor stabilite cu cadre didactice participante la 

programul de formare. 

Mobilitatea s-a derulat în perioada 37-31.03.2017, în Praga, Cehia. Furnizorul programului 

de formare, ITC Internaţional, are o experienţă bogată în susţinerea de cursuri către public ţintă 

variat, din medii culturale diferite. 

Fiecare zi de formare a fost o nouă provocare, aducând atât informaţii legate de conduita 

utilizatorului TIC şi siguranţa în mediul virtual, cât şi extrem de valoroase resurse gratuite, ce pot fi 

folosite atât în activitatea didactică, cât şi în activităţi de management. 

Deoarece programul de formare a fost derulat în limba engleză, pe lângă competenţele de 

utilizare TIC, participanţii au dezvoltat şi 

competenţele de comunicare în limba engleză.  

Competenţele dezvoltate au fost 

certificate cu ajutorul instrumentului Europass 

Mobility, emis pentru fiecare dintre participanţi. 

Deşi toţi cei 10 participanţi la mobilitate 

au declarat că programul a fost unul extrem de 

eficient, adevăraţii câştigători ai acestui demers 

au fost elevii. La întoarcerea din mobilitate, soft-urile Tarsia, Kahoot, Padlet, Weebly, Worditout, 

Slideshare, Prezi şi aplicaţiile Google au devenit instrumente comune de lucru. Interesul elevilor 

pentru resursele TIC a mobilizat cadrele didactice în realizarea mai multor lecţii de acest gen. 

Pentru a putea valoriza cele dobândite, au fost derulate work-shop-uri, atât cu cadrele didactice din 

şcoală neparticipante la mobilitate, cât şi cu cele din alte unităţi de învăţământ.  

Acest proiect este dovada că în educaţie principiul Învaţă şi dă mai departe este cheia 

succesului. 
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 ÎNVĂŢAREA PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR   e TWINNING 

 

   Prof. învăţământ preşcolar Popescu Florina, Grădiniţa cu PP nr. 1, Târgovişte 
 

Sorin Cristea menţiona în „Dicţionarul de termeni pedagogici”(1998), că ,,…învăţarea 

reprezintă activitatea proiectată de cadrul didactic, pentru a determina schimbări comportamentale 

la nivelul personalităţii preşcolarului, elevului, studentului, prin valorificarea capacităţii acestora 

de dobândire a cunoştinţelor, a deprinderilor, a strategiilor şi a atitudinilor cognitive.”  

Într-o societate dinamică, bazată pe cunoaştere, noţiunile şi competenţele, pe care le oferă 

învăţarea prin intermediul tehnologiei digitale, sunt absolut necesare pentru toate disciplinele 

indiferent de specialitate, pentru că asigură flexibilitate şi facilitează adaptarea rapidă la noile 

cerinţe economico-sociale.  

În contextul utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicării -TIC  în toate aspectele vieţii, 

este firesc să se vorbească şi în domeniul educaţiei de acest fenomen social, cu potenţial ridicat, dar 

şi cu probleme specifice, denumit e-learning. E-learning apare la  interferenţa a trei concepte: 

învăţare, spaţiu virtual şi comunitate, adunând la un loc trăsăturile specifice ale acestora,  este 

destinat învăţării active din partea copiilor, având în vedere că generaţiile actuale sunt obişnuite cu 

lucrul pe calculator încă de mici.  

Acţiunea eTwinning (parte a programului Erasmus+, Programul UE pentru Educaţie, 

Formare, Tineret şi Sport) se constituie într-un exemplu caracteristic pentru programele de             

e-learning, reprezentând  o alternativă educativă din ce în ce mai frecvent întâlnită în mediul şcolar, 

bazându-se pe învăţarea prin proiecte (modalităţi de instruire şi autoinstruire, prin intermediul 

cărora copiii sunt implicaţi în activităţi care decurg din obiective prestabilite şi care se finalizează 

într-un produs).  

Acţiunea eTwinning oferă posibilitatea cadrelor didactice de a crea proiecte în parteneriat, 

constituindu-se într-un exemplu caracteristic pentru programele de e-learning, reprezentând o 

modalitate pentru promovarea tehnologiei comunicării şi informaţiei (TIC), dezvoltarea 

competenţelor de utilizare a acesteia, promovarea colaborării între unităţi şcolare din Europa şi 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.  

Parteneriatul educaţional  reprezintă un concept central pentru abordarea de tip curricular 

flexibilă, deschisă a problemelor educative, reprezintă transpunerea curriculumului formal în 

activităţi de învăţare interesante.  

Platforma europeană eTwinning www.etwinning.net oferă posibilitatea cadrelor didactice de 

a crea parteneriate de colaborare între două sau mai multe unităţi şcolare, pe discipline de studiu sau 

transdisciplinare. 

ÎNVĂŢAREA PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR   e TWINNING



13

Numărul 1 • iulie 2017

Interferenţe europene în educaţie

În anul şcolar trecut, copiii grupei mari au 

fost implicaţi în derularea proiectului eTwinning 

„Mosaic of Arts” („Mozaicul artelor”), cu 

participarea copiilor şi cadrelor didactice din 

grădiniţe/ şcoli din Italia, Spania, România şi Grecia.  

Proiectul „Mosaic of Arts” şi-a propus 

îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor, referitoare la artă 

prin prezentarea unor pictori şi reproducerea de către 

copii a unor picturi celebre, realizarea unei poveşti 

pornind de la picturile votate on-line de către copii, dezvoltarea creativităţii artistico-plastice a 

acestora. Proiectul a urmărit totodată îmbunătăţirea competenţelor de comunicare a copiilor (în 

limba maternă şi într-o limbă străină, în moduri diferite, utilizându-se limbajul plastic). In plus, s-a 

urmărit îmbunătăţirea competenţelor  de comunicare ale copiilor (în limba maternă şi într-o limbă 

străină, în moduri diferite şi semnificative pentru aceştia). De asemenea, s-a avut în vedere 

implicarea copiilor luând în considerare modurile diverse de învăţare ale acestora. Proiectul a 

permis copiilor să fie împreună pe parcursul unui an şcolar, să desfăşoare activităţi împreună 

(prezentarea muzeelor de artă, compunerea unor poveşti etc.), să-şi împărtăşească experienţele 

culturale proprii fiecărei ţări, prin intermediul unui jurnal on-line şi al mediului virtual, facilitându-

se astfel legătura dintre experienţele  

de învăţare şi realităţile vieţii cotidiene. 

Proiectul s-a derulat în spaţiul virtual, lunar, dezvoltând următoarele activităţi:  

1. Realizarea logo-ului proiectului şi votarea acestuia on-line de către copii  

2. Prezentarea unui muzeu de artă din localitatea fiecărui partener. 

3. Prezentarea informaţiilor despre diferiţi pictori celebri şi operele lor: Pablo Picasso, Piet 

Mondrian, Giorgos Stathopoulos, Alexandru Darida, Modigliani, Ştean Luchian, Paul Klee, Vincent 

van Gogh, Antonio Ligabue, Nicolae Grigorescu, Leonardo Da Vinci. 

4. Realizarea prin reproducere a unor picturi celebre 

reprezentând: o figură umană (bărbat sau femeie)/ 

peisaj, animal şi un obiect – la alegere. 

5. Realizarea de către copii a unei poveşti, pornind 

de la picturile realizate şi votate on-line şi 

prezentarea acesteia prin tehnica Kamishibai; 

stabilirea de comun acord între aceştia a titlului 

poveştii. 

6. Crearea unui jurnal on-line al proiectului.  
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7. Realizarea unei expoziţii virtuale cu lucrările copiilor. 

8. Consemnarea on-line a impresiilor participanţilor: copii şi părinţi. 

Colaborarea între parteneri s-a realizat în mod operativ prin spaţiul virtual eTwinning Live, 

prin Skype, email, reţeaua  de socializare Facebook etc.  

Colaborarea copiilor din cele patru ţări implicate în proiect s-a realizat atât pe parcursul 

derulării activităţilor, cât şi în realizarea produsului final. Copiii au colaborat pentru realizarea logo-

ului, votul on-line al acestuia, prezentarea picturilor şi a pictorilor, a poveştii Kamishibai, realizarea 

expoziţiei virtuale, titlul poveştii şi în elaborarea produsului final: e-book: capitolele poveştii „The 

Incredible Story of Mr. Colourful”, având ca personaje  picturile realizate de ei înşişi şi votate on-

line, poveste finalizată prin prezentarea de către copii prin tehnica japoneză Kamishibai: 

Capitolul 1. Italia  

A fost odată că niciodată o căsuţă aşezată în vârful unui deal. În această micuţă casă locuia o 

femeie pe nume Lisa. Ei îi plăcea să picteze…într-o zi a pictat un cap de bărbat. El avea un cap 

mare şi ochi mari. Lisei i-a plăcut ceea ce a pictat foarte mult şi era foarte mulţumită. Într-o noapte 

un fulger a lovit pictură şi s-a petrecut un lucru foarte ciudat: pictura a prins viaţă!  

Capitolul 2. România  

Bărbatul cu cap mare şi ochi mari a privit împrejurul lui şi a văzut un minunat peisaj. A văzut 

un mic lac, s-a privit în el şi a exclamat „Ce bărbat chipeş!”. A văzut totodată o mulţime de copaci şi 

o casă micuţă. S-a uitat pe fereastra căsuţei şi a văzut multe acuarele şi un şevalet. Surpriză! Pe 

şevalet se află portretul său! 

Capitolul 3. Grecia „Portretul meu este aici!” a exclamat el. Bărbatul a încercat să deschidă 

uşa, dar era închisă şi a sărit înăuntru pe geam. S-a uitat prin casă şi într-un pătuţ a găsit-o pe Lisa 

dormind…când s-a trezit ea a fost foarte speriată. „Semeni cu portretul meu!”. „Sunt chiar portretul 

tău.. sunt viu! Eşti o pictoriţă foarte bună. Mulţumesc!” „De acum înainte te vei numi Domnul 

Colorat!” a spus Lisa. „Mulţumesc! Acum trebuie să plec. La revedere! Mă voi întoarce, într-o zi!” 

Domnul Colorat era foarte trist şi şi-ar fi dorit un prieten. Brusc un cal a apărut de după un copac şi 

împreună cu el a pornit în aventură!  

Capitolul 4. Spania  

Împreună au călătorit prin Europa. Prima dată au fost în Italia şi au admirat Colosseum-ul şi 

s-au întâlnit cu un tigru. S-au împrietenit şi au pornit împreună la drum. Au vizitat Grecia şi 

monumentul Acropole. Următoarea destinaţie a fost Spania, oraşul Alcala de Henares… în România 

au vizitat oraşul Târgovişte, care are un turn şi biserica veche. Dar era timpul să se întoarcă şi au 

galopat spre casă. 

Capitolul 5. Italia 

Când Domnul Colorat călărea spre casă s-a împiedicat de o piatră şi a găsit un tricou magic. 
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În momentul în care l-a îmbrăcat i-a apărut şi corpul şi astfel a devenit un bărbat adevărat!  

Capitolul neterminat al poveştii. România  

Acesta nu este sfârşitul poveştii noastre. Domnul Colorat a întâlnit în drumurile lui un 

minunat peisaj, oameni, animale şi prieteni adevăraţi. Probabil, undeva, cândva, unul dintre noi se 

va întâlni cu Domnul Colorat. Astfel, credem că trebuie să mai întoarcem o pagină…pagina 

prieteniei!” 

Beneficiile derulării acestui parteneriat prin intermediul proiectelor eTwinning au fost 

multiple. Proiectul a permis completarea curriculum-ului cu aspecte practice, cum ar fi pictura pe 

diferite obiecte familiare copiilor - pietre, tricouri, în acest mod accentuându-se dimensiunea 

practic-aplicativă a cunoştinţelor. Totodată a permis completarea componentelor standard ale 

curriculumului - competenţe TIC.  

Acest proiect s-a constituit într-o oportunitate 

atât de învăţare, cât şi într-un real schimb de 

informaţii şi abilităţi, care a condus la dezvoltarea 

creativităţii, a optimizării colaborării şi cooperării.   

Prin activităţile desfăşurate s-a oferit o 

modalitate eficientă de abordare a educaţiei în 

secolul XXI, care să conducă la creşterea calităţii  

procesului de învăţare desfăşurat cu preşcolarii. A 

crescut motivaţia preşcolarilor pentru învăţare/cunoaştere, s-au cunoscut alte sisteme de învăţământ 

şi s-au dezvoltat competenţe de comunicare într-o limbă străină.  

Proiectul a fost recompensat cu Certificatul de Calitate pentru copii şi Certificatul European 

de Calitate, acordate de Biroul Naţional de Asistenţă şi de Biroul Central de Asistenţă. 
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KA 2- Parteneriate strategice în domeniul şcolar 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus + 2014-2020 
 

 
ART NOUVEAU – ART RENOUVEAU 

Veliko Târnovo, Bulgaria, 10-17 aprilie 2016 
Prof. Vîlciu Alina, Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino”, Târgovişte 

Prof. Măcriş Cristina, Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino”, Târgovişte 

 

,,Opera de artă este o iluzie întrupată. Ceea ce-i dă operei de artă viaţă este efectul ei.” 

                                                                                                                                       (Ioan Slavici) 

 În perioada 10-17 aprilie 2016, a avut loc la Emiliyan Stanev SOU din Veliko Târnovo-

Bulgaria, a patra întâlnire pentru desfăşurarea activităţilor de învăţare din cadrul proiectului Art  

Nouveau - Art  Renouveau, proiect finanțat de 

Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+ 

2014-2020. Colegiului Național „Constantin 

Cantacuzino” Târgovişte-România a fost prezent la 

această reuniune a parteneriatului strategic între şcoli 

europene cu 8 elevi (Roxana Radu – clasa a X-a C, 

Andreea Tutealcă – clasa a X-a C, Georgiana Ţecu – clasa a XI-a B, Diana Bucur – clasa a X-a A, 

Alexandra Bolbose – clasa a XI-a C, Nety Zorilă – clasa a XI-a A, Bianca Toader – clasa a XI-a A, 

Cătălina Dumitru – clasa a X-a D) şi 5 cadre didactice (prof. Cristina Măcriş-coordonator, prof. 

Alina Vîlciu, prof. Anca Țăpurluie, prof. Cătălin 

Bărăscu, înv. Alexandra Miricioiu). 

 Această mobilitate ne-a oferit din nou ocazia 

să lucrăm împreună cu profesori şi elevi din toate 

şcolile partenere: Emiliyan Stanev SOU din Veliko 

Târnovo-Bulgaria, Institut Saint-Dominique din 

Mortefontaine-Franţa, Mallinckrodt Gymnasium din 

Dormund-Germania, Wellington School din Ayr-Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de 

Nord, St. Stanislav’s Institution din Ljubliana-Slovenia.  
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ART NOUVEAU – ART RENOUVEAU
Veliko Târnovo, Bulgaria, 10-17 aprilie 2016
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 Luni, 11 aprilie, am fost întâmpinaţi de către directorul instituţiei, de către profesorii şi elevii 

de la Emiliyan Stanev SOU din Veliko Târnovo-Bulgaria, care ne-au invitat în sala de festivităţi 

unde am asistat la un scurt spectacol de muzică şi dans oferit de cei mai talentaţi elevi ai şcolii. 

 Tot în acest context, elevii bulgari au făcut o prezentare generală a elementelor culturale 

specifice ţării, oraşului, şcolii în care ne aflam, cu accent pe elementele Art Nouveau prezente în 

Bulgaria şi în Veliko Târnovo. După turul şcolii, am luat împreună prânzul şi ne-am pregătit pentru 

activităţile din a doua parte a zilei. Cele trei ateliere 

de lucru propuse (pictură pe sticlă/oglindă, 

confecţionarea de flori din fetru, pictură de bijuterii) 

au fost animate de profesori, de artişti locali sau de 

profesori de la Facultatea de Arte din Veliko 

Târnovo. Ele au început prin prezentări teoretice ale 

metodelor ce urmau a fi folosite şi au continuat cu 

partea practică, în care elevii şi profesorii au avut ocazia să-şi folosească latura artistică a 

personalităţii dar şi dexteritatea manuală, pentru a crea obiecte originale cu motive specifice 

curentului artistic Art Nouveau, folosind materiale şi 

tehnici diverse. 

 A doua zi din săptămână a început cu un tur 

Art Nouveau în Veliko Târnovo, urmat de un prânz 

cu preparate tradiţionale la un restaurant din centrul 

oraşului. După amiază, toţi participanţii la mobilitate 

s-au implicat în activităţile de învăţare propuse şi în 

ziua precedentă, atelierul de pictură pe sticlă fiind înlocuit cu unul de desen grafic, astfel încât nu 

numai competenţele artistice şi lingvistice ale elevilor să fie dezvoltate, ci şi cele care ţin de TIC.  

 Ziua de 13 aprilie a fost dedicată activităţilor în aer liber cu scopul de a identifica motive Art 

Nouveau inspirate de cadrul natural. Elevii şi profesorii au participat la un tur Art Nouveau în 

Russe, iar în a doua parte a zilei am vizitat mănăstirea Besarbovo şi bisericile în stâncă de la 

Ivanovo, incluse în patrimoniul UNESCO.  

 Joi, 14 aprilie, am lucrat în echipă în cadrul atelierelor propuse (confecţionarea unor lămpi, 

Ex libris, Arhitectură-Art Nouveau puzzle), în vederea obţinerii unor obiecte noi, originale, folosind 

tehnici artistice variate şi utilizând materiale reciclabile sau din mediul înconjurător, trecând astfel 

în mod natural de la Art Nouveau la Art Renouveau. Artiştii locali care s-au implicat în aceste 

ateliere de lucru au avut astfel ocazia să le prezinte participanţilor din toate cele şase ţări creaţiile 

lor şi să-şi facă astfel cunoscută munca la nivel european. În acelaşi timp, elevii au beneficiat de 

sfaturi şi îndrumare din partea unor specialişti în domeniul artelor, reuşind să obţină rezultate de 
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calitate, obiecte foarte diverse cu motive specifice curentului artistic Art Nouveau. Seara a fost 

specială deoarece gazdele noastre au organizat o întâlnire informală cu preparate tradiţionale 

pregătite de părinţi, cu muzică specifică fiecărei ţări partenere, moment în care elevi şi profesori au 

învăţat şi au exersat paşi de dans din Bulgaria, Franţa, Germania, România, Scoţia şi Slovenia. Ni  

s-a dovedit încă o dată că tinereţea este o stare de spirit, care nu ţine neapărat de o perioadă 

s-a dovedit încă o dată că tinereţea este o stare de spirit, care nu ţine neapărat de o perioadă 

specifică a vieţii, ci de capacitatea fiecăruia de a-şi 

exprima exuberanţa spiritului prin deschiderea către 

alte culturi.  

 Săptămâna s-a încheiat vineri, 15 aprilie, cu 

o serie de ateliere creative de muzică în stil Art 

Nouveau, desen grafic şi postere. Toate acestea au 

culminat cu organizarea expoziţiei finale în care au 

fost puse în valoare toate aceste rezultate intermediare ale proiectului nostru, ocazie cu care ne-am 

bucurat ochii, mintea şi sufletul la vederea obiectelor originale obţinute sub îndrumarea profesorilor 

de arte, a specialiştilor şi a artiştilor locali.  

 Creativitate, comuniune sufletească, prietenie, dialog sunt câteva cuvinte ce caracterizează o 

săptămâna plină de sentimente şi trăiri care ne-au îmbogăţit sufleteşte.  În acest context, afirmaţia 

lui Camil Petrescu conform căreia „Arta presupune sete de mai bine, zâmbet şi lumină, entuziasm 

clocotitor, dragoste şi frăgezime sufletească” defineşte pe deplin starea de spirit creată în cadrul 

acestui parteneriat strategic între şcoli europene: „Art Nouveau-Art Renouveau”. 

 

            
 

     
 
 
                               

                 

O CORALĂ DE POVESTE 
  APPASSIONATO 

            Prof. dr. Micuţă Mihaela, Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”, Târgovişte 

Corala Appassionato a fost înfiinţată în anul 2000 la iniţierea conf. univ. dr. Ioan Golcea şi a 

dirijorului prof. univ. dr. Florin Emil Nicolae Badea. Acest lucru nu s-a întâmplat oricum, ci, ca o 

continuitate a tradiţiei corale dâmboviţene şi târgoviştene. Astfel, Appassionato păşea timid în 

lumea muzicii culte, avându-l ca dirijor pe Florin Emil Nicolae Badea, profesor de dirijat şi 

ansamblu coral din cadrul Facultăţii de Muzică a Universităţii „Valahia” din Târgovişte.  

În cei 16 ani de activitate concertistică, corala se poate mândri cu un valoros palmares: 

numeroase concerte atât în ţară, cât şi în 

străinătate, participări la festivaluri şi 

concursuri internaţionale (unde au obţinut 

peste 14 premii): la Roma, Veneţia, Napoli, 

Paris, Ciudad-Real, Villarubia de Los Ohos, 

Krakovia, Montreux, Strasbourg, Genova, 

Praga, Ohrid, Belfort sau Bucureşti, Piteşti, 

Braşov, Slatina, Focşani, Alexandria, corala 

Appassionato s-a prezentat în faţa publicului 

cu acelaşi profesionalism, acurateţea interpretării dar mai ales, bucuria de a cânta, fiind la loc de 

cinste, câştigând simpatia unor personalităţi din lumea muzicii ca: Petre Crăciun, Voicu Enăchescu, 

Cornel Groza, Gheorghe Oprea, Rodica Nicolaescu, Jean Lupu, Gheorghe Zamfir, Alexandru 

Moroşanu, Gabriela Munteanu, Valentin Gruescu, Sabin Păuţa, Dan Buciu, Viorel Munteanu, 

Gheorghe Duţică, Victor Stoianov, Cornelia Tăutu, Constantin Arvinte. 

Repertoriul coralei este alcătuit din prelucrări folclorice româneşti, piese laice şi religioase, 

bijuterii corale din muzica universală şi românească clasică, contemporană, acesta diversificându-se 

mereu, odată cu experienţa dobândită. 

Aplaudaţi de atâtea ori atât de publicul din Târgovişte sau din ţară, cât şi de cel din 

străinătate, corala Appassionato înregistrează succes după succes. De exemplu, în perioada 17-21 

iulie 2008, s-au aflat la Roma, mai exact la Vatican, în cadrul unui Festival Internaţional de Muzică 

Sacră. Au avut ocazia de a susţine 3 concerte: unul în Biserica Sf. Ignatio, unul stradal, iar ultimul 

în localitatea Poggio Mirteto. 

Onorant este faptul că, în afara festivalului, ca urmare a CV-ului impresionant pe care îl are 

corala, a înregistrărilor făcute, Departamentul de Relaţii Internaţionale al Vaticanului a invitat 

corala Appassionato să participe la Marea Missă din data de 20 iulie, de la ora  9,00. „Momentul 
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este cu atât mai important pentru noi cu cât în cadrul programului, două dintre lucrări vor fi din 

muzica cultă ortodoxă. Aşadar, noi vom susţine introducerea, cu Ave Maria, Ofertorium şi 

Comuniunea (Sfânta împărtăşanie) vor fi româneşti, iar finalul va aparţine tot muzicii catolice, cu 

„Laudate Dominum”, însă, de data aceasta, într-o variantă modernă”, ne-a declarat profesorul Florin 

Badea, cel care, de-a lungul timpului, a pus în mişcare muzica corală târgovişteană aşezându-o pe 

un loc binemeritat. Programul prezentat a fost verificat şi negociat de reprezentanţii Scaunului 

Papal, întrucât protocolul, aşa cum se ştie, este unul foarte strict. 

La finalul slujbei, cardinalul care a oficiat serviciul religios a ţinut să mulţumească în mod 

public coralei noastre pentru prestaţia artistică excelentă, cei prezenţi aplaudându-i ca la un concert 

adevărat. 

Mai mult decât atât, la finalul momentului, intendentul şef al Vaticanului a dorit în mod 

expres să le fie ghid coriştilor în Capela Sixtină, ca semn de mulţumire pentru concertul susţinut. 

Aprecierile primite au venit din partea întregii asistenţe, menţionându-se faptul că sunt din 

România, lucru cu atât mai important cu cât situaţia românilor în peninsulă a fost în acel moment 

una destul de precară. 

Corala este compusă din 24 de membri, studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe şi Arte din cadrul 

Universităţii „Valahia” din Târgovişte, elevi ai Liceului „Bălaşa Doamna”, dar şi absolvenţi. 

„În afară faptului că este o onoare şi în acelaşi timp o şansă  pentru noi de a cânta în cea mai 

mare catedrală a creştinătăţii, este şi o ambiţie de a schimba percepţia italienilor asupra românilor, 

în urma evenimentelor care s-au petrecut acolo. Pe de altă parte, prin faptul că vom prezenta şi piese 

din repertoriul românesc nu poate decât să ne bucure, întregul program constituindu-se ca un 

adevărat spectacol”, a adăugat dirijorul Florin Badea. De asemenea, pentru românii din Roma, dar 

nu numai pentru ei, în cadrul Accademiei di Romania au susţinut un concert, cuprinzând un 

repertoriu variat de muzică sacră, laică, atât românească, cât şi universală. 

Eforturile coriştilor nu au rămas nerăsplătite, astfel, de-a lungul anilor, încep să capete 

contur numeroasele invitaţii de a participa la festivaluri şi concursuri internaţionale, concretizate de 

fiecare dată în premiile obţinute. 

În data de 18 iulie 2008 în cadrul unui festival internaţional desfăşurat în Italia la care au 

participat 10 corale din întreaga Europă, Appassionato, la primul concert susţinut, a fost singura 

corală chemată la bis de 2 ori. Repertoriul prezentat a fost variat, incluzând atât piese muzicale 

ortodoxe, cât şi catolice, ajungând până la muzica sud-americană. Concertele au fost susţinute în 

pieţe celebre ale Romei: Piaţa Panteonului, Piaţa Sf. Ignatio, Piaţa Argentina, unde au primit 

aplauze minute în şir, auditoriul fiind vădit impresionat de calitatea actului artistic interpretat. 

Seara de 20 iulie a fost una deosebită pentru corişti: orăşelul Poggio Mirteto, care a găzduit 

ultimul concert din turneu, s-a dovedit a fi unul care ştie să aprecieze atât muzica clasică, cât şi 
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folclorul românesc prezentat. Organizatorii festivalului au declarat faptul că Appassionato a fost 

„cea mai bună participantă, de-a lungul timpului, dintre toate coralele”. 

Pe 9 iunie 2011, regăsim corala într-un amplu turneu european, desfăşurat la Strasbourg – 

Belfort – Genova, unde susţine concerte la Parlamentul Europei, Catedrala Saint-Pierre les Vieux 

din centrul oraşului, desigur, bucurându-se de aprecieri din partea gazdelor. Urmează Belfort - 

FIMU (unde mai participase în 2005), cu două concerte, unul la Centrul Internaţional de Conferinţe 

„Atria”, iar celălalt la Teatrul „Graniti”, în faţa a o sută de mii de spectatori. Aici am avut bucuria să 

împărţim succesul cu o altă corală românească, din Iaşi, Cantores Amicitae, condusă de maestrul 

Nicolae Gâscă.	În continuarea turneului (15 iunie) Appassionato este invitată la Festivalul Ţărilor 

Mediteranene, în Genova pentru a susţine două concerte stradale, fiind singura ţară invitată din 

afara spaţiului mediteranean. 

În perioada 26-31 august 2016, Corala Appassionato participă la concursul Internaţional 

Chorus Inside din Croaţia care s-a desfăşurat în oraşul Rovinj, pe minunata Coasta Dalmată a 

Adriaticii. Juriul condus de italianul Pasquale Veleno a acordat coralei două medalii de aur la 

Categoriile Foclor (A) si Gospel (E), iar dirijorului Florin Badea, premiul The Best Conductor al 

concursului. 

Appassionato a adus în faţa publicului croat importante lucrări din literatura corală 

românească, precum: „Chindia” de Alexandru Paşcanu, „Divertisment folcloric” de Cornelia Tăutu, 

„Vine hulpe di la munte” de Adrian Pop dar şi opere din creaţia internaţională ale compozitorilor 

Claudio Monteverdi, Gioachino Rossini, Gunar Erikson şi Moses Hogan.  

Corala Appassionato a concertat în mai multe locaţii din Rovinj, turneul încheindu-se cu un 

recital în Italia de astă dată, la Basilica San Giorgio Magiore din Veneţia. 
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PROMOVAREA BUNELOR PRACTICI EDUCAŢIONALE  
 PRIN SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN  

      „CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ EDUCAŢIONALĂ ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ” 
 

            Prof. Antonescu Carmen, Liceul de Arte ,,Bălaşa Doamna” Târgovişte 
 

Simpozionul „Calitate şi performanţă educaţională în şcoala românească”, ajuns la a VI-a 

ediţie în acest an, constituie o alternativă la nevoia de formare continuă a personalului didactic, oferind 

astfel un spaţiu optim schimbului de idei şi de experienţe didactice. S-a urmărit implicarea deopotrivă a 

cadrelor didactice de la toate nivelurile (preşcolar, primar, gimnazial şi liceal), precum şi a 

bibliotecarilor şi secretarilor, în activităţile desfăşurate în cadrul celor cinci secţiuni ale simpozionului. 

Au fost vizate, atât valorificarea experienţelor 

de bună practică în domeniul managementului 

calităţii, al pregătirii în domeniul artistic, al utilizării 

unor strategii moderne în procesul didactic, cât şi 

evidenţierea rolului educaţiei nonformale şi 

informale în devenirea personalităţii individului.  

Activitatea a fost organizată de Liceul de Arte 

„Bălaşa Doamna”, în parteneriat cu CCD Dâmboviţa, 

IŞJ Dâmboviţa şi 13 unităţi de învăţământ, 7 din judeţul nostru şi 6 din alte judeţe. 

La simpozion s-au înscris 49 de participanţi, 40 cu participare directă, iar 9 cu participare 

indirectă. 

Activităţile desfăşurate în cadrul simpozionului au condus la realizarea scopului propus, şi 

anume valorizarea experienţelor de succes ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 

Conţinuturile lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului au vizat atingerea obiectivelor acestei activităţi, 

precum îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice de a presta servicii de calitate, prin participarea la 

activităţi de formare continuă, creşterea rolului cadrelor didactice ca multiplicatori de educaţie, dar şi 

împărtăşirea de exemple de bună practică şi crearea de modele de activităţi didactice. 

Participanţii la simpozion, profesori din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, au 

susţinut lucrări cu o tematică variată, ce au vizat stimularea îmbunătăţirea calităţii procesului didactic şi 

a rezultatelor învăţării, diversificarea strategiilor didactice – condiţie a performanţei şi a succesului 

şcolar, caracterul atractiv şi adaptativ al educaţiei nonformale şi informale în procesul de învăţare pe tot 

parcursul vieţii, precum şi rolul educaţiei artistice în dezvoltarea creativităţii elevilor. 

PROMOVAREA BUNELOR PRACTICI EDUCAŢIONALE 
 PRIN SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN 
„CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ EDUCAŢIONALĂ ÎN ŞCOALA 
ROMÂNEASCĂ”
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Interesantă a fost abordarea profesorilor de 

specialitate muzică ai Liceului de Arte Târgovişte 

privind rolul educaţiei muzicale în dezvoltarea 

creativităţii în interpretarea instrumentală. 

Un punct de vedere inovator a vizat tratarea 

interdisciplinarităţii artelor plastice cu alte domenii 

(fizică, biologie, literatură).  

Profesorul metodist CCD Dâmboviţa, 

doamna Livia Grigorescu, a subliniat faptul că diversificarea ofertei de formare a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar duce la creşterea eficienţei profesionale a acestora, la promovarea excelenţei, la 

creativitate şi inovare, precum şi la cooperare şi comunicare între profesori. 

A fost subliniată pe tot parcursul simpozionului atitudinea profesorului în relaţia cu elevii, ce 

implică schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi în ceea ce priveşte metodele de 

educare şi instruire.  

Tot în cadrul simpozionului s-a desfăşurat workshopul cu tema Bune practici în educaţia 

nonformală, susţinut de domnul Vlăduţ Andreescu, 

formator în cadrul CCD Dâmboviţa. Activitatea a 

vizat importanţa educaţiei nonformale în dezvoltarea 

personalităţii elevilor şi s-a bucurat de implicarea şi 

aprecierea cadrelor didactice participante. 

Simpozionul s-a încheiat odată cu evaluarea 

activităţii prin intermediul unui chestionar de 

feedback al activităţii, care a fost prelucrat şi 

interpretat de responsabilul acesteia, profesor Carmen Antonescu. 

Putem concluziona, aşadar, că desfăşurarea activităţilor ştiinţifice şi metodice trebuie încurajată 

şi cultivată, fiind însăşi exprimarea de sine a profesioniştilor din şcoala românească. 
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SĂ NU-I UITĂM PE DASCĂLII DE IERI! 
ÎNCEPUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA 

 

Prof. dr. Curculescu  Marian, Inspector şcolar, IŞJ Dâmboviţa 

Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice-filiala Dâmboviţa 
Învăţământul s-a aflat mereu într-o continuă schimbare, cerută în mod necesar de evoluţia 

societăţii. Acum, la începutul celui de al treilea mileniu, când vorbim de epoca informaţională, este 
important să cunoaştem câteva aspecte care se referă la începutul învăţământului în Ţara 
Românească şi în judeţul Dâmboviţa. Este un demers necesar, prin care aflăm contextul apariţiei 
învăţământului, structura şcolară,  rolul dascălului, legislaţia, atitudini şi mentalităţi, locuri unde    s-
au înfiinţat primele şcoli şi cine le-au încurajat apariţia.  
       Începutul învăţământului în judeţul Dâmboviţa poate fi plasat la sfârşit de secol XIV când, 
în cancelaria lui Mircea cel Bătrân de la Târgovişte erau scriitori de documente care, în mod 
obiectiv, urmaseră o anumită formă de şcoală. Ştiutori de carte erau, de asemenea, slujitorii bisericii 
şi ai mănăstirilor. Potrivit distinsului istoric Ghorghe Pârnuţă, în secolul al XV-lea erau la 
Târgovişte 52 de ştiutori de carte: logofeţi, grămătici, dieci, pisari etc. În opinia unor istorici, 
noţiunea de grămătic se asocia cu cea de învăţător, căci aceştia, în afară de scrierea de documente se 
ocupau şi cu predarea scrisului, cititului şi socotitului. În timpul domniei lui Radu cel Mare (1495-
1508), la Târgovişte exista şcoala  particulară a lui Stanislav, unde se punea accent pe formarea 
deprinderilor practice: scrierea caligrafică, copierea de texte. În secolul al XVII-lea, preocupările 
culturale şi didactice se diversifică, apărând şcoli de nivel mai înalt. Acum activează la Târgovişte  
Şcoala slavo-română, Şcoala greco-latină, Şcoala slavonă.  

De menţionat că aceste şcoli, ca organizare şi plan de studii, se asemănau cu cele din alte 
ţări. Un fapt important îl reprezintă promovarea limbii române în detrimentul slavonismului. Este 
relevant că la 1667, dascălul Staicu de la Târgovişte a realizat o gramatică românească. Se afirmă 
mari cărturari şi dascăli precum Udrişte Năsturel, stolnicul Constantin Cantacuzino, Pantelimon 
Ligaridi ş. a. 
    În cursul secolului al XVIII-lea şi în primul sfert al secolului al XIX-lea, societatea 
românească a cunoscut o dezvoltare în plan economic. Modernizarea statului, dezvoltarea păturilor 
orăşeneşti, acţiunea burgheziei în ascensiune şi colaborarea cu reprezentanţi ai boierimii luminate, 
au determinat ca şcoala să înceapă a fi pusă în slujba emancipării sociale şi naţionale. S-a conturat o 
nouă concepţie cu privire la rolul învăţământului, au sporit preocupările pentru reorganizarea şcolii, 
aspecte care răzbat din principalele documente ale epocii.  

Marii  boieri, în anaforaua din 9 mai 1746  considerau că „învăţătura este însufleţirea cea 
mai de cinste” la feciorii de boieri, idee completată de Grigore Ghica în hrisovul său din 17 ianuarie 
1749, unde  sublinia că „învăţătura este cea mai aleasă şi mai înaltă dintre toate lucrurile care 

SĂ NU-I UITĂM PE DASCĂLII DE IERI!
ÎNCEPUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN JUDEŢUL  DÂMBOVIŢA
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împodobesc pe om într-această viaţă“, din care cauză „este şi mai lăudată”. „Învăţătura de carte  
iaste mare pomană şi dă folos a toată obştea“, preciza domnul Ţării Româneşti,  Matei Ghica, în 
hrisovul din 15 martie 1753 când reconfirma funcţionarea şcolii de la Mănăstirea Pătroaia. 

„Întemeierea şi întărirea şcoalelor - consemna Constantin Mihai Voievod la 26 iunie 1763 - 
era de mare laudă pentru că acolo se câştigă darul cel nepreţuit, adică învăţătura cărţii”. Învăţătorul 
era considerat un reprezentant de seamă în cadrul societăţii şi pus la loc de cinste, după apostoli şi 
prooroci, potrivit rânduielii sfântului Apostol Pavel. Conştienţi de rolul acestora, învăţătorilor li s-
au acordat scutiri de dări, alte privilegii, li s-au fixat salarii, s-au acordat ajutoare de întreţinere 
pentru ucenici, etc. În aceste condiţii s-a acordat atenţie pentru organizarea şi extinderea reţelei de 
şcoli, a crescut numărul dascălilor şi al elevilor. 

La şcolile mai înalte, coordonarea activităţii se făcea de însuşi mitropolitul sau reprezentanţi 
din Sfatul domnesc. În anul 1814, domnitorul Ioan Gh. Caragea a stabilit ca Eforia Şcoalelor din 
Bucureşti să aibă sub supraveghere toate şcolile din ţară. Depăşind mentalitatea acelui timp,  şcoala  
se deschidea tot mai mult către cei ce iubeau  „lumina” cărţii, eliminând caracterul restrictiv. Acest 
aspect se poate constata dintr-o  însemnare care se referă la şcoala de la Pătroaia, judeţul 
Dâmboviţa: „Acolo la satul Pătroaia să înveţe carte, atât din copiii lăcuitorilor celor din primprejur 
şi mai de departe, cât şi din alţii streini, oricine va năzui la învăţătură, toţi să fie primiţi să înveţe 
carte, care iaste mare pomană şi dă folos a toată obştea”. 

Prin măsurile adoptate se urmărea ca să se asigure continuitatea, în acest sens fiind relevante 
prevederile şcolii de la Pătroaia unde trebuia să funcţioneze „şcoala de învăţătura copiilor totdeauna 
nelipsit”. În realizarea acestui deziderat, învăţătorul semna un contract, prin care se angaja „ca cu 
toată osârdia să strângă copiii, să se silească la învăţătură” şi „să nu lipsească de la şcoală”. În 
rândul dascălilor, se observă tot mai mult preocuparea de a folosi metode variate, care să ajute la 
îmbunătăţirea procesului de învăţământ. Astfel, alături de metodele tradiţionale, îşi fac loc tot mai 
mult metode moderne precum metoda conversaţiei, dialogul prin răspunsuri şi întrebări (pentru a se 
orienta elevii în viaţa practică), metoda exemplului, procedeul modelelor, studiul individual ş.a.  

Din documentele de epocă se conturează conţinutul învăţământului în funcţie de nivel, dar 
se poate vorbi pentru toate cele trei niveluri de existenţa unor planuri de învăţământ, programe, orar, 
etc. În şcolile din oraşele reşedinţă de judeţ se predau cunoştinţe elementare, mai ales de limba 
slavonă şi română, noţiuni de aritmetică şi cunoaşterea textelor religioase. În unele dintre şcoli se 
predau şi latina şi elina (cazul celor din Slatina, Cerneşti, Târgu Jiu şi Târgovişte), dascălii elineşti, 
slavoneşti, româneşti, fiind la mare căutare. Deşi s-au tipărit numeroase lucrări în care se reliefa o 
schimbare evidentă a conţinutului şi-n care apăreau şi elemente cu caracter laic, biserica a continuat 
să exercite monopolul asupra învăţăturilor, mai ales în şcolile orăşeneşti şi săteşti.  

Dâmboviţa s-a numărat între judeţele unde dorinţa ştiinţei de carte s-a concretizat prin 
apariţia unor şcoli rurale şi orăşeneşti. Printre şcolile domneşti s-a aflat şi Şcoala Domnească din 
Târgovişte, menţionată în anul 1741, când era coordonată de un dascăl slavon, remunerat cu trei 
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taleri pe lună şi care avea obligaţia de „a fi de folos tinerilor români” şi a „tuturor celor străini care 
vin pentru dragostea învăţăturii”. Şcoala Domnească din Târgovişte se încadra într-o reţea mai vastă 
de şcoli care funcţionau în principalele oraşe ale Ţării Româneşti, respectiv Craiova, Câmpulung, 
Focşani, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Slatina. Şcoala poate fi urmărită şi în anii 1775, 1776, 1777, 
1780, 1787, bucurându-se de multe ori de gratificaţii acordate din partea domnului. O altă şcoală 
domnească a fost menţionată în 1775 şi la Găeşti - reşedinţă a judeţului Vlaşca, inclusă ulterior şi în 
bugetul şcolilor din 1780, 1817, 1825 etc., alături de şcolile din Piteşti, Gherghiţa, Curtea de Argeş, 
Râmnicu Sărat, Urziceni, Văleni de Munte, Târgu Jiu, Cerneşti.  

Pe lângă funcţionarea Şcolii Domneşti, la Târgovişte a fost sprijinită redeschiderea şcolii 
care funcţionase pe lângă Mitropolia de aici şi care îşi încetase activitatea în 1813. Se preciza în 
1815, când s-a pus problema ca şcoala să-şi continue activitatea, că „la Sfânta Mănăstire dintru-
început a fost şcoală, iar Sfânta Mitropolie avea odăi îndestule spre odihna dascălilor şi a 
ucenicilor”, pentru că „acolo fusese scaunul cel vechi al Sfintei Mitropolii“. Această şcoală, 
probabil era de acelaşi rang cu şcolile care au funcţionat pe lângă biserici, cum au fost cele pe lângă 
Episcopia Buzăului (1725), Episcopia Argeşului (1788), Episcopia Mănăstirii Văcăreşti (1721), 
bisericile „Domniţa Bălaşa”şi „Batiştei” din Bucureşti, biserica „Sfântul Dumitru” din Craiova 
(1765), biserica „Sfântul Gheorghe” din Piteşti (1743). În astfel de şcoli era pregătit şi personalul 
necesar bisericilor. 

În şcolile de la sate se căpătau deprinderi de scris şi citit în limba română, elevilor li se 
predau noţiuni elementare de aritmetică, cu aplicaţie în măsurarea pământului, copiii învăţau 
rugăciuni. În unele şcoli - exemplu  cea din Pătroaia - se predau şi noţiuni de greacă şi slavonă. 
Destul de numeroase au fost şi şcolile particulare care au funcţionat în Târgovişte: Şcoala lui Rafail, 
Şcoala lui Mitiliescu, şcolile de la biserica Stelea, Biserica Târgului, biserica „Sfinţii Apostoli, toate 
înscriindu-se în acelaşi tip de şcoli înfiinţate la iniţiativa boierilor şi negustorilor în diferite oraşe ale 
ţării.  

În mediul rural, progresului economic, dezvoltarea  târgurilor, înfiinţarea bâlciurilor, 
circulaţia sporită a cantităţii de mărfuri şi creşterea tranzacţiilor, au determinat înfiinţarea  unor 
şcoli care au funcţionat pe lângă mănăstiri, biserici sau pe moşii, apărute cel mai adesea din 
iniţiative particulare. Numeroase erau cele care funcţionau pe lângă mănăstiri: Motru, Nămăieşti, 
Aninoasa, Bistriţa, Hurezu, Cozia, Dintr-un Lemn, Tismana, Polovragi, Valea, etc. În judeţul 
Dâmboviţa, o astfel de şcoală întâlnim la Mănăstirea Pătroaia. Aceasta se deosebea de celelalte 
şcoli, pentru că aici se învăţau greaca şi latina, iar salariul dascălului era mai mare decât al celui din 
Târgovişte. În rândul şcolilor particulare dâmboviţene se înscriau cele de la Şuţa (1792), Corneşti 
(1785), Odărăşti, Conţeştii de Jos, Potlogi, Mărgineni, Poiana, Tărtăşeşti, înfiinţate pe moşii. În 
perioada următoare, îndeosebi după intrarea în vigoare a Regulamentului Organic (1831), 
învăţământul va cunoaşte noi realizări care vor contribui la procesul de modernizare a societăţii. 
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EFICIENTIZAREA ORELOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PRIN     
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ÎN COMPLETAREA CELOR PROPUSE DE 

MANUALELE ALTERNATIVE 
 

            Prof. Catrina Gabriela Florica, Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” Târgovişte 

Manualele alternative de limba şi literatura română pentru liceu sunt „centrate pe elev” şi 

oferă deschiderea spre alte surse de informare, propunând şcolarilor exerciţii care  îi obligă să iasă 

din spaţiul formal pentru a se interesa de mediul înconjurător. În ansamblu, aceste auxiliare 

didactice îndeplinesc funcţia de informare, prin selecţia cunoştinţelor, de structurare a învăţării, prin 

trecerea de la expozeu la exemple şi  cea de ghidare a învăţării, prin activitatea deschisă şi creativă a 

elevului, care poate utiliza propriile experienţe şi observaţii. 

Detalierea modului de  integrare a elementelor de vocabular în structura manualelor 

alternative  şi utilizarea acestora din urmă în activitatea didactică m-au determinat să observ că 

unităţile de conţinut dovedesc inadvertenţe în prezentare, exersare, aplicaţii. Ca urmare, formulăm 

câteva orientări metodologice privind ameliorarea lucrului cu manualul. 

Diversificarea exerciţiilor 

Pentru fiecare noţiune de vocabular necesară formării deprinderii de exprimare clară şi 

corectă profesorul trebuie să aplice diferite tipuri de exerciţii, de vreme ce manualele aflate în uz nu 

se disting prin diversitatea aplicaţiilor. Propunem câteva exemple de exerciţii aplicate  la clasele a 

IX-a. 

Exerciţiile de intervenţie - aplicate când  profesorul consideră că o informaţie iniţială din 

manual trebuie  completată sau reorganizată. 

Exemplu:  o listă de sufixe şi prefixe selectate din materiale de specialitate, reorganizată de 

elevi prin respectarea criteriului semantic (sufixe diminutivale, augmentative, prefixe de negaţie 

etc.). 

Exerciţiile de motivare - presupun argumentarea prin regulă sau motivarea regulii înseşi. 

Exemplu: formularea justificării scrierii unor cuvinte derivate şi compuse (înnopta, 

transsiberian, dezgoli, psihomotor, termoelectric etc.). 

Exerciţii de diferenţiere - presupun recunoaşterea, compararea, opunerea trăsăturilor 

distinctive a două fapte de limbă care, printr-o  analogie, creează interferenţe. Se aplică atunci când 

manualul nu elucidează diferenţele dintre diferite  fapte de limbă (tipuri de omonime, sinonime). 

Exemplu: recunoaşterea şi separarea cuvintelor formate cu prefixe noi de acelea formate cu 

prefixoide (antebelic, antiacvatic, contraatac, autobiografie, hipodrom, policrom, telejurnal etc.). 

EFICIENTIZAREA ORELOR DE LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ PRIN ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ÎN COMPLETAREA 
CELOR PROPUSE DE MANUALELE ALTERNATIVE
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Compunerea gramaticală (exerciţiul de creaţie) dezvoltă gândirea creatoare a elevilor şi 

formează deprinderi de realizare a unor conexiuni între forma de exprimare şi conţinutul de idei. 

Exemplu: 

a. alcătuirea unui text de zece rânduri, integrând următoarele cuvinte formate cu prefixoide 

şi sufixoide: biologie, policrom, ecologie, microscop, uniform; 

b. alcătuirea unui text umoristic, având titlul Obiecte casnice şi folosind şase cuvinte 

derivate cu sufixe diminutivale. 

Aceste tipuri de exerciţii au fost exemplificate pentru conţinutul Derivarea cu sufixe şi 

prefixe. Prefixoidele şi sufixoidele, dar pot fi aplicate şi pentru celelalte elemente de vocabular 

studiate în clasele a IX-a şi a X-a. Aplicaţiile  pot fi efectuate prin dirijare frontală, prin activitate 

independentă în grup sau individual, folosind fişa de lucru. Rezolvarea în grup este indicată  pentru 

exerciţiile care nu solicită o activitate personalizată. 

O metodă de lucru eficientă care cuprinde sinteze sau cercetări detaliate şi, prin urmare, care 

reglează deficienţele manualului este proiectul şcolar. Acesta creează oportunitatea sintezei, a 

selectării, a folosirii informaţiilor de specialitate de către elevi. Fiind o metodă alternativă de 

evaluare, proiectul şcolar presupune o notare analitică sau holistică a activităţii elevilor.  

Un proiect cu tema Aspecte ale limbii române în presa actuală poate avea ca scop alcătuirea 

unui glosar de neologisme folosite în presa actuală şi inventarierea unor abateri de la 
exprimarea standard în textele publicistice (pleonasmul, confuzia paronimică, folosirea 

inadecvată a neologismelor). Obiectivele unei astfel de activităţi sunt conştientizarea abaterilor de la 

normele limbii actuale pentru evitarea acestora şi dezvoltarea capacităţii de receptare a textelor 

nonliterare frecvent întâlnite în realitatea cotidiană. Produsele muncii de cercetare a elevilor vor fi 

analizate, comparate şi comentate,  apoi inserate în revista şcolii sau constituite ca o broşură pentru 

uzul elevilor, păstrată în biblioteca instituţiei. 

Propunem şi alte teme pentru eventuale proiecte şcolare concepute ca forme de ameliorare a 

conţinutului manualelor: Folosirea derivatelor şi a compuselor în textele literare pentru copii/in 

textele despre copilărie şi aventură/în textele despre joc, joacă; Neologismele în limbajul tinerilor; 

Conotaţie şi denotaţie în proverbele românilor; Noul DOOM - scrierea cuvintelor derivate şi 

compus; Noul DOOM- variante lexicale acceptate. 

O altă propunere este aceea a unui  curs opţional, numit Limba română-normă şi abatere, 
care dă profesorului posibilitatea să asigure acel caracter practic-aplicativ al lecţiei de limba română 

în predarea noţiunilor de vocabular şi a celorlalte fapte de limbă. 
Concluzionând, diversitatea manualelor şcolare nu trebuie să sperie sau să creeze 

debusolare, ci să permită profesorului  utilizarea unui manual care se potriveşte clasei la care predă, 

personalităţii sale didactice şi care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programa 
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şcolară. Evident că astfel de analiză invită la schimbare, la o atitudine pozitivă faţă de valorile 

civilizaţiei moderne, la nevoia de a abandona şablonul pentru a promova creativitatea.  

 
Bibliografie: 
1.Costache A, Ioniţă F., Lascăr M.N., Săvoiu A., Limba şi literatura română, clasa a IX-a, Grupul 

Editorial Art, Bucureşti, 2004 

2.Coord. Simion E., Rogalski F., Cristea-Enache D., Gligor A., Limba şi literatura română,  

clasa a IX-a, Editura Corint, Bucureşti, 2004 
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COMUNICAREA – ACT IMPORTANT ÎN DEZVOLTAREA  

PERSONALĂ A UNUI COPIL 
 

Profesor învăţământ primar Gogescu Alina, Şcoala Gimnazială „Coresi”, Târgovişte 
 
Deşi sunt mici, elevii clasei I au învăţat să-şi exprime opiniile referitoare la realizarea unui 

colaj, pe o temă dată.  
Noua programă şcolară pentru disciplina Dezvoltare Personală, aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013, propune, prin două conţinuturi de învăţare, 
formarea abilităţilor de comunicare de bază, exprimarea emoţiilor de bază şi elemente simple de 
limbaj nonverbal, paraverbal. 

Fiind la ora de evaluare a competenţelor achiziţionate într-o unitate de învăţare, la disciplina 
Dezvoltare Personală, disciplină la care nu se înregistrează calificative, şcolarii mici au primit ca 
sarcină identificarea stărilor/emoţiilor exprimate pe chipurile umane întâlnite în reviste/pliante/ziare 
(bucurie, tristeţe, frică, furie). Astfel au venit pregătiţi cu diferite materiale, au fost împărţiţi în 
grupuri de câte 4 elevi, au primit coli de flipchart şi  numele emoţiei/emoţiilor pe care urma să le 
descopere.  

Au început prin a studia materialele aduse: în fiecare grup s-au răsfoit revistele, s-au 
exprimat opinii, identificând şi selectând imaginile descoperite, care corespundeau cerinţei. Le-au 
decupat, grupat şi asamblat într-un colaj, respectând titlul dat. Frumos, dar şi interesant a fost când 
descopereau alte emoţii, potrivite sarcinii altei grupe şi se duceau să le ducă – asta da cooperare! 

   
 
Când timpul a expirat, foile au fost expuse în locuri diferite şi puţin depărtate, iar elevii au 

fost rugaţi să se deplaseze, în grup, la fiecare dintre exponate, exprimându-şi părerea în legătură cu 
modul în care s-a realizat sarcina propusă.  

Au mers, în grup, la fiecare planşă expusă. Au discutat împreună dacă a fost respectă 
cerinţa, dacă imaginile decupate respectă numele emoţiei solicitate, dacă au fost îngrijit lipite şi 
estetic aranjate. Apoi au stabilit, de comun acord, exprimând în scris o apreciere referitor la modul 
cum a fost rezolvată sarcina.  

COMUNICAREA – ACT IMPORTANT ÎN DEZVOLTAREA 
PERSONALĂ A UNUI COPIL
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Turul a fost încheiat şi fiecare grupă a ajuns în dreptul propriei 
lucrări, trecând pe la fiecare grupă, citind părerile găsite, bune sau rele.     

Interesant este că au cerut, pe rând explicaţia opiniilor 
exprimate de către celelalte grupuri care semnaseră. Astfel au justificat, 
pe rând şi pentru fiecare în parte, alegerea făcută şi au exprimat păreri 
referitoare la ceea ce au scris.  

Greu! Dar a meritat să înveţe să colaboreze, să exprime propria 
părere, să decidă asupra unei opinii comune şi să o argumenteze. Au 
folosit conectori ca „în opinia mea”, „în primul rând” şi verbe 
„considerăm că..”, „credem că...”, dar şi gesturi, grimase care sugerau 
lucrul în grup.  

Este comunicarea un mijloc al dezvoltării personale? Da! 
Printr-o simplă metodă, aplicată corect, urmând paşii ei, coordonând şi supraveghind activitatea 
elevilor, aceştia învaţă să îşi expună punctul de vedere propriu sau al grupului, ascultă păreri, 
justifică, utilizează limbaj verbal, nonverbal, paraverbal.  

Nu este singura metodă care presupune comunicarea, scrisă sau orală. Avem lectura 
explicativă, conversaţia euristică, explicaţia, ciorchinele, brainstormingul, metodele SINELG, 
ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, cadranele,  Phillips, cubul, mozaicul şi câte şi mai câte! Important este 
să fim creativi, să fim disponibili pentru nou, renunţând la predarea – învăţare – evaluare în stil 
tradiţional, fapt care îi nemulţumeşte pe mulţi dintre copii şi părinţi. Este adevărat că, de multe ori, 
suntem constrânşi de anumiţi factori externi care ne împiedică să folosim aceste strategii didactice 
(lipsa internetului, lipsa instrumentelor tehnice sau  a materialelor necesare, dotările clasei etc). 

Am generalizat „strategii didactice” deoarece, în opinia mea, consider că o metodă poate fi 
cale pentru a învăţa cunoştinţe sau forma o deprindere/pricepere, dar poate fi şi procedeu, atâta timp 
cât mă ajută să ajung la rezolvarea unei sarcini pentru o mai bună înţelegere sau cunoaştere. 

Dacă se folosesc în mod corect metodele şi procedeele didactice, săptămânal, la cel puţin 
câte o oră din fiecare disciplină, şi mai ales în forma de predare – învăţare – evaluare integrată, vă 
daţi seama cum se vor prezenta la interviu peste 12-13 ani? Poate nu toţi, dar UNII cu siguranţă 
DA! 

Cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare s-au dovedit a fi 
oferite de exerciţiul comunicativ. Teoretizările savante nu pot decât să explice unele chestiuni 
privind corectitudinea şi precizia exprimării, dar nu pot rezolva blocajele şi obstacolele reale pe care 
le simţim cu toţii, atunci când ne aflăm într-o confruntare directă cu un interlocutor. Pentru astfel de 
motive apreciem că, în practica educaţională, este necesar ca elevilor să li se ofere ocaziile de a 
comunica.  

Din acest punct de vedere, şcoala a creat o adevărată mentalitate, care se cere complet 
revizuită: a comunica nu înseamnă a multiplica actele de vorbire; aceasta presupune ca, pentru 
antrenarea elevilor în procesul comunicativ, nu trebuie să li se pretindă să vorbească mult, ci să fie 
găsite modalităţi de intensificare a interacţiunilor elev-elev, în planul schimbului informaţional şi 
interpersonal. 

În acest scop, formula organizării sarcinilor de învăţare pe grupe, este cea mai adecvată 
(aşa cum şi metoda proiectului oferă această şansă elevilor). Ea urmează să fie adaptată specificului 
activităţilor şcolare şi tipului de lecţie. 

 În cadrul grupului elevii au posibilitatea de a învăţa, fiecare la nivelul său, ceea ce îl 
determină pe profesor să se adreseze nivelului mijlociu al grupului (efortul de accesibilizare a 
mesajelor cu caracter informaţional este mare şi nu poate acoperi toate nivelurile de înţelegere) şi, 
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totodată facilitează comunicarea profesorului cu fiecare elev şi/sau grup de elevi, dar şi 
comunicarea intragrupală; colaborarea între elevi are ca obiect schimbul informaţional; în 
interacţiunile elev–elev se intensifică colaborările (elevii buni îi sprijină pe cei cu performanţe 
scăzute).  

Deci obiectivul fundamental urmărit prin organizarea activităţilor pe grupe este: stimularea 
învăţării prin cooperare.  

Comunic, deci exist! 
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CREATIVITATEA ÎN ACTIVITÃŢILE ,,OUT DOOR” 
 

 

Prof. învăţământ preşcolar  Niţu Alina, Grădiniţa cu P.N. Fierbinţi, Şelaru  

„Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească în timp ce 

descurajarea o înăbuşă, aceasta chiar înainte ca ea să poată fi transformată în floare.” (A. Osborne) 
 

Articolul „Creativitatea în activităţile out door” urmăreşte să identifice câteva aspecte cu 

privire la cunoaşterea şi stimularea capacităţii creative a preşcolarului prin crearea unui mediu cât 

mai favorabil. 

Idealul procesului instructiv-educativ este de a 

forma un individ creativ, independent, care să se poată 

adapta cu uşurinţă mediilor cărora va aparţine pe 

parcursul vieţii sale. Factorul principal care contribuie 

la dezvoltarea creativităţii  copiilor este cadrul didactic, 

prin modelul pe care îl oferă şi prin cerinţele pe care le 

formulează acestora. Stimularea creativităţii este un 

demers socio-educaţional complex ce cuprinde, 

simultan, fenomene de activizare, antrenare, cultivare şi 

dezvoltare a potenţialului, de autoexpresie şi împliniri creatoare. Copilul preşcolar este, prin natura 

sa, un creativ datorită imensei sale curiozităţi, a freamătului permanent pentru a cunoaşte tot ceea ce 

se petrece în jurul său. În perioada preşcolară imaginaţia se exprimă viu prin tot ceea ce face copilul 

la grădiniţă  în toate activităţile. 

 Creativitatea copiilor poate fi descoperită prin realizarea de experimente în limbă şi 

comunicare, în activitatea  matematică şi de cunoaşterea mediului, în artă, în educaţia muzicală şi 

altele care ajută copiii în achiziţionarea unor perspective de a face conexiuni neobişnuite. 

Stimularea potenţialului creativ al preşcolarului impune utilizarea unor strategii care pun accentul 

pe antrenarea autentică şi plenară a copilului, pe dezvoltarea autonomiei, a iniţiativei şi a gândirii 

sale critice. Jocul ocupă un rol important în strategia de educare a creativităţii copiilor. Stimulative 

pentru creativitate sunt jocurile didactice, dar şi  jocurile de rol. 

           La vârsta preşcolară, jocul şi desenul constituie un cadru pentru antrenarea virtuţilor muncii 

şi creaţiei, ele amplifică posibilităţile de expresie comportamentală, sporesc vitalitatea spirituală, 

dinamismul creativ al copilului, nevoia activă de explorare a noului în raport cu experienţa 

personală. Referindu-ne la activităţile desfăşurate în grădiniţă, vom vedea că  programa permite 

desfăşurarea activităţilor în aer liber sau activităţi de tip out door. 

CREATIVITATEA ÎN ACTIVITĂŢILE ,,OUT DOOR”
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 Educaţia „Out door” este cea care începe dincolo de uşa clasei şi se consumă în drumeţii, 

excursii, incursiuni în pădure, natură, parc, centru comercial, bibliotecă etc. şi care este conectată la 

conţinuturile şcolare, fiind un mediu de explorare, de aplicare, de punere la probă sau experimentare 

a unor cunoştinţe prevăzute de programa şcolară. Mediul înconjurător devine locul de aplicare a 

cunoştinţelor sau de descoperire de noi probleme a căror rezolvare se produce la faţa locului. 

          Activităţile de tip out door nu sunt activităţi de educaţie  formală ce au loc în afara sălii de  

clasă, ci activităţi de educaţie nonformală menite să familiarizeze copiii cu natura şi să le  formeze 

deprinderi şi priceperi,  de cunoaştere prin experienţă, bazându-se desigur pe cunoştinţele dobândite  

în activităţile de educaţie formală. 

În sens larg, educaţia out door reprezintă procesul educaţional, indiferent de subiectul 

predat/învăţat, care are loc într-un cadru natural. 

În sens restrâns, educaţia out door reprezintă suma acţiunilor întreprinse de profesor, într-un 

mediu natural, folosind metode experienţiale, pentru a produce schimbări la nivelul abilităţilor 

fizice, intra şi interpersonale sau al comportamentului faţă de mediu. 

          Finalitatea şi misiunea activităţilor de tip out door este aceea de a dezvolta personalitatea 

copilului din punct de vedere cognitiv, afectiv, motric  oferind posibilităţi de a experimenta lucruri 

noi, trăind şi învăţând împreună, în strânsă legătură cu mediul înconjurător, prin proiectarea şi 

derularea unor activităţi în afara grădiniţei. 

Exemple practice de integrare a educaţiei out door în cadrul activităţilor din grădiniţă: 

• Educarea limbajului: 

-  punerea în scenă a unei poveşti după ce a fost citită în clasă; 

- crearea unei poveşti plecând de la un obiect din natură (o floare, un copac, o pasăre); 

Desfăşurate în aer liber, aceste activităţi dezvoltă imaginaţia, creativitatea, vorbirea 

literară/artistică. 

• Activitatea matematică şi de cunoaşterea mediului: 

- cunoaşterea anotimpurilor după schimbările produse în natură; 

- colectarea unor frunze, crengi şi analizarea lor; 

- măsurarea grădinii cu flori; 

- plantarea şi îngrijirea unor flori din curtea grădiniţei; 

• Educaţia pentru societate: 

În aceste activităţi se poate vorbi despre frumuseţe (utilizând elemente din natură: o floare, 

un copac),   despre adevăr sau bine (identificând  o  faptă  bună făcută de un copil). 

Se pot forma copiilor deprinderi legate de ocrotirea  mediului. 

• Educaţia muzicală: 

- organizarea unor concursuri muzicale în aer liber; 

- organizarea de serbări tematice într-un cadru cât mai natural. 
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• Educaţia fizică: 

- întreceri sportive; 

- gimnastică; 

- jocuri de mişcare. 

Unde altundeva este mai bine să desfăşori o activitate de educaţie fizică decât în aer liber. 

• Educaţia artistico-plastică şi activităţile practice: 

- oferă posibilitatea manifestării depline a creativităţii şi sensibilităţii copilului. 

Desenele, picturile,colajele, machetele constituie o îmbinare a esteticului cu informaţia 

ştiinţifică. 

            Prin intermediul activităţilor didactice desfăşurate zilnic în grădiniţă, cadrul didactic trebuie 

să urmărească şi dezvoltarea creativităţii preşcolarului. Creativitatea nu e ceva ce poate fi învăţat, 

dar este cu siguranţă ceva ce poate fi exersat şi dezvoltat. 
 

Bibliografie: 
1. Cosmovici, A., Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi, 2005 
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FENOMENUL BULLYING 
 
 
            Prof. Rîncă Felicia Mihaela, Şcoala Gimnazială Gura Şuţii 

 
MOTTO: Educaţia este un vaccin contra violenţei. (E. J. Olmos) 
Cauze multiple (neglijarea copiilor, lipsa de informaţie, agresiunea mijloacelor mass-media, 

plecarea părinţilor la muncă în străinătate etc.) conduc la creşterea cazurilor de violenţă din şcoli. 

Copiii care sunt un pic diferiţi, mai deştepţi, mai înalţi sau mai mici, cu o altă culoare de piele sau 

cu un accent diferit, pot fi ţinta atacurilor. Energia elevilor poate fi canalizată pe teritoriul unor 

activităţi cu încărcătură exclusiv educativă. Pentru a putea preîntâmpina şi dezarma un 

comportament violent în şcoală, şi nu numai, trebuie mai întâi să clarificăm şi să înţelegem 

conceptul de violenţă, să aflăm cauzele acesteia şi, în final, să fie concepute măsurile de prevenire şi 

combatere. 

Un fenomen care a luat amploare în şcolile din lumea întreagă se numeşte în limba engleză   

scurt şi cuprinzător: Bullying. În limba română - comportament ostil/ de excludere şi de luare în 

derâdere a cuiva, de umilire. Acesta se referă la situaţia când un copil este etichetat, jignit, tachinat, 

batjocorit în cercul său de cunoştinţe sau de colegi. Uneori, aceste tachinări se transformă în 

îmbrânciri, ameninţări, zvonuri sau minciuni despre copilul respectiv sau, în unele cazuri, în atacuri 

fizice.  

Persoane implicate 
Bullyingul implică diferite roluri jucate de diferiţi „actori”: agresorul, victima şi spectatorul.  

Agresorul – abuzează de putere pentru a-i răni pe ceilalţi, deliberat şi în mod repetat.  

Victima – este cea care suferă consecinţa directă a agresivităţii.  

Spectatorul/ martorul - cei mai mulţi dintre elevi nu sunt nici agresori şi nici victime. Ei 

sunt spectatori. Unii martori instigă agresorul să abuzeze victima. Dacă spectatorii râd, îl 

încurajează pe agresor să continue. Majoritatea spectatorilor acceptă în mod pasiv privind şi 

nefăcând nimic. Poate, fără să conştientizeze, spectatorii încurajează agresorul să continue, prin 

simpla prezenţă şi acceptare tacită.  

Statistici 
Un studiu comprehensiv al organizaţiei Salvaţi Copiii cu privire la fenomenul bullying în 

şcolile româneşti relevă faptul că 1 din 4 copii este umilit în mod repetat în faţa colegilor. Mai mult, 

3 din 10 copii au fost răniţi ca urmare a comportamentelor violente repetate ale altor colegi. Un alt 

lucru scos la iveală este că elevii răspândesc zvonuri umilitoare şi denigratoare cu privire la colegii 

lor. Potrivit studiului, cei mai vulnerabili sunt copiii de etnie rromă, cei cu dizabilităţi, cu probleme 

de greutate, ori mai timizi. 

DILEMA, METODĂ INOVATIVĂ DE PREDARE - ÎNVĂŢARE
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La nivel global, serviciile Telefonul Copilului de pretutindeni au înregistrat sute de mii de  

cazuri de agresivitate, iar 9 din 10 cazuri de bullying au avut loc în şcoală, conform analizei 

realizată de Child Helpline International, în urma apelurilor efectuate la telefonul copilului la nivel 

global. Forma de bullying emoţional este mai des întâlnită în rândul fetelor, în timp ce forma de 

bullying fizic se regăseşte în rândul băieţilor. Conform datelor UNICEF, România se clasează pe un 

loc fruntaş în Europa la numărul de elevi cu vârsta între 11 şi 15 ani care agresează alţi colegi. În 

plus, aproape jumătate dintre copiii din România au fost la un moment sau altul victime ale 

bullying-ului.  

Acţiuni de combatere  
 Dorind să atragă atenţia asupra acestui fenomen, mai multe şcoli din Romania au pornit 

ample campanii împotriva violenţei. Una dintre acestea este şi Scoala Gimnazială Gura Suţii din 

Dâmboviţa. În cadrul acestei instituţii a fost implementat în anul şcolar 2016 – 2017  un proiect 

educativ numit: Fii inteligent, nu fi violent, desfăşurat în parteneriat cu autorităţile locale: Postul de 

Poliţie al comunei Gura Şuţii, Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor, Primăria Gura Şuţii şi Palatul 

Copiilor din Târgovişte. Scopul proiectului este prevenirea şi diminuarea fenomenului violenţei din 

şcoală prin activităţi specifice vârstei şcolare şi conştientizarea importanţei relaţiilor interumane 

bazate pe înţelegere şi acceptare. Obiectivul principal îl constituie dezvoltarea unor mecanisme de 

informare, formare, monitorizare şi comunicare la nivelul şcolii pentru prevenirea şi combaterea 

formelor de violenţă în şcoală. 

          
De asemenea, cadrele didactice şi elevii unităţii şcolare din Gura Şuţii au participat în luna 

martie a anului 2017 la Concursul "Fără ură, cu toleranţă".  Acest concurs a fost o iniţiativă lansată 

de Organizaţia Salvaţi Copiii în cadrul programelor educaţionale Drepturile Copilului şi Ora de Net 

(www.oradenet.ro), susţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale. Concursul a constat în trei probe: 
 dezbatere în şcoală, pe tema "Fără ură, cu toleranţă" în care au fost discutate, în clasă, 

posibilele cauze ale situaţiilor de bullying precum şi efectele lor pe termen scurt, mediu şi lung 

asupra tuturor celor implicaţi, fie că acestea au rolul de victimă, agresor sau martor.  

 acţiune publică pe tema "Fără ură, cu toleranţă", la care au participat cadrele didactice ale 

unitaţii şcolare, reprezentanţi ai autorităţilor locale, elevii şcolii şi familiile acestora. 
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 Un clip video "Fără ură, cu toleranţă" cu o durată de 3 minute, care a surprins cele mai 

importante concluzii ale discuţiilor şi mesajele prin care elevii îşi propun să contribuie la 

diminuarea fenomenului de bullying, atât în mediul şcolar, cât şi în mediul online.  

Printre activităţile desfăşurate de elevii şi profesorii şcolii se numără jocuri de rol, scenete, 

exerciţii de empatie, compuneri, chestionare, discuţii libere, vizionare de filme, concursuri de 

desene, defilare cu pancarte.  

        
În urma acestei dezbaterii, s-a constatat faptul că elevii pot avea multe motive care îi 

împiedică să le spună adulţilor despre situaţiile violente în care au fost implicaţi: le este ruşine că au 

fost agresaţi; se tem de răzbunare; nu cred că adulţii îi pot ajuta; nu vor să fie etichetaţi ca „turnători” sau 

„trădători”.  
De asemenea, s-a scos în evidenţă faptul că cea mai curentă formă de violenţă este violenţa 

verbală ce constă în ofensarea sau insultarea camarazilor şi în răspândirea minciunilor sau bârfelor. 

Formele pe care le poate lua sunt: poreclire, tachinare, imitare în scop denigrator, insulte, 

ridiculizarea aspectului fizic etc. În multe cazuri, violenţa verbală declanşează fenomene de violenţă 

fizică. Având în vedere faptul că la elevii de vârstă şcolară mică caracterul nu este suficient de 

elaborat sub raportul unificării cuvântului cu fapta, s-a urmărit conştientizarea importanţei pe care o 

au cuvintele în viaţa noastră şi a legăturii dintre cuvânt şi faptă. 

Beneficiarii proiectului derulat în cadrul şcolii au conştientizat că efectele bullying-ului pot 

fi grave, chiar fatale. Victimele hărţuirii pot suferi pe termen lung probleme emoţionale, probleme 

de comportament, probleme sociale, singurătate, depresie, anxietate, stimă de sine scăzută, o 

creştere a frecvenţei îmbolnăvirilor. Acest fenomen, de cele mai multe ori, lasă urmări fizice, 

verbale, raţionale şi chiar sociale. Pe plan fizic se pot 

asocia de la îmbrânceli şi lovituri până la muşcături, 

zgârieturi şi vânătăi. Pe plan verbal, le putem asocia cu 

ţipete, folosirea poreclelor, ameninţări şi insulte care 

aduc victimei o stare de anxietate şi disconfort. La nivel 

relaţional, victimele ajung să se izoleze, sau să fie 

intimidate şi chiar manipulate ceea ce îi va afecta şi 

social, pentru că se vor marginaliza şi se vor autoexclude chiar şi din situaţiile unde nu sunt expuse. 
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La nivelul Şcolii Gimnaziale Gura Şuţii există o permanentă preocupare pentru rezolvarea 

tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv educativ şi nu 

numai. Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor 

(elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie). Prin implementarea proiectului educaţional 

menţionat s-a remarcat o atitudine pozitivă în comportamentul elevilor şcolii. Deşi cazurile de 

violenţă erau nesemnificative, prezentul proiect a contribuit nu atât la combaterea formelor de 

violenţă din şcoală, cât la prevenirea acestora.  
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CREATIVITATEA ÎN SPAŢIUL EDUCAŢIONAL  
   ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

 
  Prof. învățământ preșcolar, Ştefan Mirela Cristina, Grădiniţa cu program normal Nr. 2, 
Vişina 
 

Copilul nu este o materie de modelat, ci o personalitate în devenire care se poate constitui 

ca partener a propriei sale formări. 

Printr-o definiţie generală, creativitatea 

poate fi văzută drept un proces prin care se 

focalizează într-o sinergie de factori (biologici, 

psihologici, sociali) întreaga personalitate a 

individului şi care are drept rezultat o idee sau un 

proces nou, original, cu sau fără utilitate şi valoare 

socială. În prezent, încă mai persistă în educaţie un 

model care se bazează pe formarea unor oameni 

conformişti, considerându-se că o educaţie cât mai completă este mai benefică decât dezvoltarea 

unei gândiri originale şi creative. Una dintre condiţiile esenţiale ale aplicării unui curriculum centrat 

pe nevoile copilului, interesele şi dezvoltarea lui globală, se referă la crearea unui mediu 

educaţional adecvat, care să permită dezvoltarea liberă a copilului şi să pună în evidenţă 

dimensiunea interculturală şi pe cea a incluziunii sociale.  

Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii prefigurează două mari 

tendinţe de schimbare, prezente în comportamentul cadrului didactic (educatoarei), care pun în 

centrul atenţiei copilul de astăzi: crearea unui mediu educaţional bogat, pentru o stimulare continuă 

a învăţării spontane a copilului şi introducerea copilului în ambianţa culturală a spaţiului social 

căruia îi aparţine, în ideea formării lui ca o 

personalitate autonomă şi conştientă de sine.  

Grădiniţa este mediul unde copiii preşcolari 

sunt primiţi, se mişcă şi se joacă, unde  totul trebuie 

gândit şi amenajat, astfel încât acesta  să fie o sursă 

din care copiii se inspiră şi învaţă, un loc plăcut, 

frumos, în care se simt bine, în siguranţă, un loc 

care le vorbeşte lor şi tuturor celor care îl vizitează 

despre tot ce se întâmplă acolo. Sala de clasă trebuie 

CREATIVITATEA ÎN SPAŢIUL EDUCAŢIONAL 
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR
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să fie atractivă, plăcută, funcţională, care să invite copiii la joc şi activitate, unde ei să se simtă 

stăpâni şi în siguranţă.  

Proiectarea mediului educaţional, cuprinde tot ce-l înconjoară pe copil: pereţii, podeaua, 

tavanul, forma şi mărimea clasei, mobilierul, materialele, jucăriile, echipamentul. Un loc 

confortabil, primitor, estetic este benefic  pentru educatoare şi pentru copii. De aceea, totul trebuie 

bine planificat şi apoi amenajat. Aranjarea mobilierului şi dispunerea centrelor de activitate vor ţine 

seama de cerinţele pedagogice şi vor da posibilitatea de utilizare a spaţiului în linişte, la un nivel 

acustic rezonabil între centrele de activitate. Amplasarea estetică, amenajarea centrelor împreună cu 

copiii, etichetarea materialelor va da senzaţia de echilibru. Crearea unui mediu ambiant bine 

organizat încurajează copiii să exploreze, să aibă 

iniţiative şi să creeze. Educatoarea trebuie să 

furnizeze material pentru învăţare, să menţină 

trează curiozitatea copilului şi să stimuleze 

învăţarea cooperantă. 

Educatoarea trebuie să înlocuiască chipul 

cald al mamei, să aibă mereu la îndemână 

cuvintele blânde şi să fie întotdeauna un bun 

pedagog, psiholog şi manager al grupei sale. O bună educatoare  trebuie să ştie să stimuleze 

constant creativitatea elevilor săi, prin diferite jocuri în aer liber, desen, pictură, modelaj, muzica, 

dans etc. De asemenea, o contribuţie importantă în dezvoltarea creativităţii o are atitudinea 

obiectivă şi pozitivă faţă de preşcolari. Este vorba despre satisfacerea nevoii de independenţă a celui 

mic şi acordarea încrederii iniţiate de el. Copilul trebuie stimulat să gândească singur, să creeze 

singur.  

Activităţile manuale organizate într-o strânsă legătură cu celelalte activităţi obligatorii, cu 

formele de muncă desfăşurate de către copii zilnic şi bazate pe cunoaşterea şi respectarea 

particularităţilor de vârstă şi individuale îşi aduc o contribuţie multilaterală în dezvoltarea atât a 

capacităţilor fizice ale copiilor cât şi ale celor 

intelectuale. 

La grădiniţa unde îmi desfăşor 

activitatea, fiecare sezon al anului reprezintă o 

bucurie şi o provocare, deoarece scopul 

principal este de a aduce un colţ de natură în 

clasă; cuvintele sunt sărace acum pentru a 

descrie tot efortul depus, emoţiile care ne 

încearcă de fiecare dată când se adaugă câte un 
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element specific: plăci de polistiren transformate în copaci, banalul carton duplex care prinde viaţă 

în mâinile copiilor sub diverse forme: (flori, fluturi, personaje din poveşti etc.). Toamna, prin jocul 

de rol: „De-a gospodinele”, copiii participă la conservarea legumelor şi fructelor din grădinile 

proprii, astfel înţelegând importanţa muncii în gospodărie. Iarna, în cadrul centrului Artă, harnicii 

preşcolari realizează podoabe, din materiale reciclabile, pentru bradul din grupă. 

  Aşa cum primăvara este anotimpul renaşterii şi grădiniţa prinde viaţă asemeni unui ghiocel 

răsărit din zăpadă. În cadrul programului „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, se începe curăţenia de 

primăvară prin amenajarea grădiniţei de flori, reîmprospătată cu flori specifice, plantate şi îngrijite 

de mânuţele copiilor. De asemenea, cei mici se pot mândri cu  o şezătoare în aer liber, amenajată din 

rezerva de lemne pentru foc, împrejmuită cu gărduleţ din stâlpişori de lemn, creat de micii meşteri. 

Sărbătoarea Paştelui este un motiv în plus de a pune creativitatea la încercare, alături de piticii 

clasei. In cadrul proiectului „PRIMĂVARA ÎN CULORI”. Centrul Tematic a fost amenajat prin 

îmbrăcarea unui perete al grupei foarte crăpat şi denivelat, cu material albastru reprezentând cerul şi 

material verde ţinând loc de iarbă. Decorul a prins viaţă prin elementele de primăvară adăugate 

(flori, fluturi, copaci, soare, stele, păsări). Pentru evaluarea proiectului tematic, preşcolarii au intrat 

în rolul florilor.  Punctul culminant al activităţii l-a reprezentat „Parada florilor”.  

Serbarea din vara trecută a reprezentat un adevărat festin, deoarece copiii au intrat în rolul 

personajelor din povestea, SCUFIŢA ROŞIE”. Astfel,  sala de clasă a fost transformată într-o 

adevărată pădure: parchetul - acoperit cu iarbă, 

poteci cu pietricele, găleţile - suporturi pentru 

crengile stufoase ale copacilor din pădure; într-un 

colţ stătea căsuţa bunicii - copie fidelă a celei din 

poveste, iar actorii principali erau preşcolarii, 

îmbrăcaţi în costume confecţionate cu mare drag 

împreună cu mămicile, lăsând frâu liber 

imaginaţiei şi creativităţii.  

A crea înseamnă a face să existe, a aduce la viaţă, a cauza, a genera, a produce. Creativ este 

cel care se caracterizează prin originalitate, expresivitate şi este imaginativ, deschizător de drumuri, 

inventiv, inovativ. 
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PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE, 
TENDINŢĂ SAU NECESITATE? 

 
Prof. învăţământ preşcolar Stroe Roxana Emilia, Grădiniţa cu Program Normal, Costeştii  
din Vale 
 

În contextul actual al societăţii, perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu 

suport pedagogic şi social proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu 

funcţie managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţământ, la toate nivelurile 

sale de referinţă.   

Sorin Cristea afirmă că  perfecţionarea personalului didactic, la nivel funcţional, vizează 

stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, 

scopuri ale educaţiei) în obiective angajate în cadrul procesului de învăţământ, în mediul şcolar şi 

extraşcolar. La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea 

capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice (infor-

maţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces. La nivel 

operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi 

sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de 

învăţământ în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt, 

mediu şi lung. 

Analiza activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice presupune raportarea la conceptele 

pedagogice de formare, în general, şi de formare continuă, în mod special. Formarea constituie 

funcţia centrală a educaţiei, exprimată ca formare-dezvoltare permanentă necesară pentru integrarea 

socială optimă a personalităţii umane.  

Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea de 

perfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învăţământ. Depăşind 

semnificaţia tradiţională, de „remediu la carenţele formării iniţiale insuficientă pentru întreaga 

carieră profesională” (didactică), formarea continuă, în accepţia sa (post) modernă, „începe să fie 

concepută ca un proces de lungă durată şi de învăţare permanentă”. 

Aşadar, este necesară perfecţionarea şi înnoirea practicilor profesionale prin actualizarea 

cunoştinţelor însuşite în timpul formării iniţiale,  dar şi completarea formării iniţiale, inclusiv prin 

schimbarea eventuală a orientării profesionale, cu noi competenţe sancţionate prin diplome.   

Obiectivele activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice pot fi definite la nivel general şi 

specific, fiind exprimate în termeni de formare continuă, domeniu în care există un anumit consens 

în cadrul sistemelor de învăţământ din ţările dezvoltate. Taxonomia rezultată include trei obiective 

generale:  

PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE, TENDINŢĂ
SAU NECESITATE?
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1) dezvoltarea personală şi socioprofesională a cadrului didactic;  

2) ameliorarea sistemului de formare continuă; 

 3) cunoaşterea mediului pedagogic şi social. 

Conţinutul activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice, corespunzător obiectivelor 

prezentate, include programe (post) universitare de: pedagogie generală, didactica specialităţii/ 

metodica predării, teoria curriculumului, management şcolar, formare avansată.  

Evoluţia activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice are loc pe circuitul metodologic: 

formare iniţială – formare continuă – autoformare. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice 

evoluează în două contexte complementare: a) la nivelul şcolii „ca abordare distinctă a schimbării 

educaţionale care amplifică rezultatele elevilor şi întăreşte capacitatea şcolilor de a face faţă 

schimbării” (David Hopkins; Mel Ainscow; Mel West, 1998, pag.12); b) la nivelul unor relaţii de 

parteneriat ca răspuns la un ansamblu de cereri sociale, aflate în continuă expansiune şi diversificare 

(vezi Danielle Zay, 1994). 

Aşadar, pornind de la certitudinea că toate cadrele didactice au nevoie de perfecţionare 

profesională pe tot parcursul carierei, am realizat că întreaga activitate didactică pe care o desfăşor 

poate fi îmbunătăţită. În concluzie, am hotărât să urmez un curs de perfecţionare  „Step by Step”, 

dornică de-a îmbrăţişa o alternativă educaţională nouă pentru mine, de a schimba în bine cariera 

mea de profesor, de a fi mai aproape de copiii grupei mele. Alături de aceştia am înţeles mai bine că 

învăţarea se poate realiza foarte uşor prin descoperire individuală, acceptându-le şi încurajându-le 

diferitele modalităţi personale de a înainta în formarea deprinderilor şi în cunoaştere. Am descoperit 

că acest tip de alternativa educaţională „Step by Step” nu pune piedici şi blocaje în receptarea 

cunoştinţelor, ci îi încurajează pe copii „să înveţe a învăţa” şi a înţelege. „Umăr la umăr”, alături de 

profesor, preşcolarul poate să parcurgă aceeaşi materie ca cel căruia i-a predat în mod tradiţional, 

având însă mai multă deschidere, mai mult curaj, mai multă dezinvoltură şi iniţiativă.  

La sfârşitul activităţii de formare am realizat că participarea mea a avut un impact asupra 

dezvoltării mele personale şi socioprofesionale, reuşind să îmi însuşesc noi competenţe 

profesionale. Am aplicat o varietate de strategii didactice care au condus la antrenarea copiilor în 

mod activ pentru a-şi dezvolta cunoştinţele, aptitudinile şi vocaţia, aşa cum sunt acestea definite în 

curriculumul naţional şi care promovează învăţarea pe tot parcursul vieţii, toate acestea regăsindu-

se într-un mediu educaţional care a promovat bunăstarea fiecărui copil. 

  Prin perfecţionarea profesională mi-am îmbunătăţit continuu propriile competenţe, astfel 

încât am atins şi menţinut o calitate înaltă în predare, în conformitate cu tendinţele contemporane şi 

cerinţele lumii actuale. Participarea mea la activităţile de formare a avut impact  şi asupra colegilor 

mei, astfel aceştia au fost interesaţi  de alternativa educaţională ,,Step by Step”, de modalitatea  de 

implementare şi de participarea la perfecţionări profesionale similare. 
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Asupra instituţiei în care îmi desfăşor activitatea şi asupra comunităţii locale, participarea 

mea la activităţile de formare profesională a avut impact, căci a condus la implementarea 

activităţilor didactice de acest tip, care au asigurat copiilor achiziţia şi dezvoltarea aptitudinilor 

fizice, cognitive, emoţionale, etico-morale, artistice, teoretice, sociale şi practice, pentru a participa 

la o societate democratica, deschisă. 

Aşadar, putem concluziona că perfecţionarea personalului didactic este o necesitate în 

contextul actual al societăţii, acest fapt permiţând reglarea-autoreglarea continuă a practicii 

pedagogice în raport de o pluralitate de roluri asumate sau pe cale de a fi asumate ca urmare a 

cererii sociale: educator, instructor, metodist, evaluator, cercetător, manager; consilier, animator, 

agent al comunităţii locale; profesor-autor de lecţii/cursuri susţinute în regim de învăţământ deschis 

la distanţă (IDD), prin televiziune şcolar etc.  
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ACCEPTAREA DIVERSITĂŢII 

 

             Prof. Vlăşceanu Maria, Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Târgovişte 

Ca oameni, fiecare dintre noi avem experienţe unice şi percepem lumea din puncte de 

vedere diferite. UNICITATEA este una din calităţile umane importante. Nu sunt doi oameni la fel. 

Fiecare dintre noi poate aduce propria contribuţie la culoarea şi farmecul vieţii pe care o trăim. 

Această unicitate poate genera uneori şi neînţelegeri, poate da naştere la interpretări diferite, poate 

genera chiar şi conflicte. Diferenţele dintre noi ne fac să gândim, să simţim, să acţionăm diferit. 

Un copil trebuie să conştientizeze, să fie pregătit să acţioneze într-o lume aflată sub semnul 

pluralităţii culturale. De aceea este necesar să promovăm deschiderea, onestitatea, compasiunea faţă 

de toate fiinţele umane. Oamenii pot şi trebuie să lucreze împreună pentru rezolvarea problemelor 

comune. Şcoala încurajează diversitatea, acest mod constructiv de convieţuire într-o lume globală şi 

multiplă. Învăţând să trăim împreună, promovarea unei culturi de pace pregăteşte copiii să devină 

agenţi ai schimbării, aducători de pace. Ei vor putea să vadă dincolo de diferenţe. Nu totdeauna 

părerile noastre corespund. Confruntarea umană trebuie să fie axată doar pe idei, nu pe confruntare 

fizică. Ideile convingătoare trebuie argumentate, susţinute. Aceste lucruri trebuie deprinse din 

şcoală, ca un veritabil exerciţiu de viaţă. Aceste valori trebuie insuflate copiilor de la vârste fragede. 

 Pentru a creşte numărul elevilor care apreciază pozitiv diversitatea culturală  din şcoală, s-a 

realizat o activitate extraşcolară, intitulată „Linia de valori”. Conceptul cheie al activităţii a fost 

diversitatea, aprecierea pozitivă a acesteia.  

 S-a folosit dezbaterea, deoarece aceasta implică activ elevii participanţi în adoptarea unei 

poziţii faţă de problema dezbătută. Această poziţie este susţinută de argumente şi dovezi. Se dă 

ocazia contraargumentării; se desfăşoară pe timp limitat, egal pentru fiecare poziţie exprimată; se 

poate ajunge la o concluzie sau chiar consens. Pentru a fi util, acest demers are nevoie de timp 

suficient de reacţie a participanţilor. 

 S-a plecat de la un citat din Camil Petrescu: „Dreptatea este deasupra noastră şi este una 

pentru toată lumea şi pentru toate timpurile”.  

 Răspunsurile au fost scurte, „da” sau „nu”, ca o reflecţie supra echităţii sociale din lumea 

contemporană. Confruntarea între „echipa afirmatoare” şi „cea negatoare” s-a realizat cu argumente 

şi contraargumente. Fiecare echipă s-a poziţionat la câte un capăt al unei linii imaginare, numită 

„Linia de valori”. Indecişii au rămas la mijloc, mai aproape sau mai departe de capătul de linie, 

funcţie de înclinaţia către „da”  sau „nu”.  

ACCEPTAREA DIVERSITĂŢII
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 Echipele au căutat să-i atragă pe indecişi, să le influenţeze, argumentat, părerea. Spiritul 

tolerant a dominat dezbaterea. Fiecare indecis convins a fost o victorie  pentru cei care au reuşit, 

aplaudată de toţi coechipierii. La final s-a afişat îndemnul: „Şi tu poţi convinge! ” 

 La discuţiile generalizatoare, elevii au arătat că s-au simţit 

grozav  când au reuşit să-i atragă pe indecişi şi că au realizat ce 

lucru important este faptul că au ascultat şi pe alţii, chiar dacă 

opiniile lor erau contrare.  

Concluziile, au arătat ce important este să ascultăm 

argumentele altora, dar să şi convingem cu argumente clare şi 

pertinente. Nu trebuie să-i respingem pe cei care nu gândesc 

asemenea nouă. Toleranţa ne permite să trăim în pace cu ceilalţi, 

mai ales cu cei care nu ne seamănă. Acceptarea diversităţii 

înseamnă progres şi armonie. 
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PIANUL – UN INSTRUMENT COMPLEX 

 
 

Prof. Bondu Alexandru, Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”, Târgovişte  
 
Pianul (pianoforte) este un instrument foarte răspândit şi îndrăgit. Ca profesor la Liceul de 

Arte „Bălaşa Doamna”, pot spune că aproximativ 80% dintre 

elevii care se înscriu în clasa I, doresc să studieze acest 

instrument.   

Conform dicţionarului explicativ al limbii române, 

pianul reprezintă un „instrument muzical format dintr-o cutie 

mare de rezonanţă şi dintr-o serie de coarde metalice care 

vibrează când sunt lovite de nişte ciocănele acţionate prin 

apăsarea unor clape”.  

De fapt, partea „nevăzută” a instrumentului este foarte 

interesantă, pianul având până la 12000 de componente, iar ciocănelele, despre care se vorbeşte în 

definiţie, fac parte dintr-un mecanism complex, un ansamblu de articulaţii bine gândit. 

Diferenţa dintre pian şi pianină este aceea că la pian cutia de rezonanţă este orizontală, iar la 

pianină este verticală şi, bineînţeles, câteva diferenţe tehnice datorate dispunerii mecanismului. De 

aceea, când vorbim despre pian, principiile de construcţie şi funcţionare sunt aproximativ identice 

cu ale pianinei.  

Corzile pianului sunt în număr de aproximativ 220, în funcţie de mărimea instrumentului 

(şapte octave sau şapte octave şi jumătate). Ele sunt fixe la un capăt, iar la celălalt capăt sunt prinse 

cu ajutorul unor „şuruburi” din metal, numite cuie, ce se pot strânge sau slăbi, prin această 

operaţiune producându-se acordajul, armonizarea sunetelor. Corespondenţa dintre corzi şi sunet 

poate fi explicată astfel: corzile din stânga, corespunzătoare sunetelor grave, sunt înfăşurate în 

sârmă de cupru şi sunt cele mai lungi, desfăşurându-se pe toată diagonala pianului. Pe măsura ce se 

urcă în înălţime, pe aproximativ o treime din întinderea claviaturii, sârma de cupru care înfăşoară 

corzile este din ce în ce mai subţire. La sunetele groase – aproximativ prima octavă – fiecărui  sunet 

îi corespunde o coardă, urmează zona cu două corzi pe sunet-aproximativ o octavă şi jumătate, după 

care încep corzile simple, fără cupru. Acestea sunt în număr de trei pe fiecare sunet, pentru a 

echilibra intensitatea, forţa de producere a sunetelor, şi se scurtează pe măsură ce sunetele devin 

foarte subţiri. 

Denumirea clasică de „corzi încrucişate” provine de la dispunerea corzilor în diagonală, 

realizată pentru prima dată de fabrica Stenway-New York în anul 1830. Prin această încrucişare se 

PIANUL – UN INSTRUMENT COMPLEX
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face o economie de spaţiu, corzile devin mai lungi şi astfel se obţine un sunet mai frumos, am spune 

stereo, şi mai puternic. 

Corzile sunt fixate pe o structură denumită „placă”. Prezentarea instrumentului ca având 

placă de “bronz” reprezintă o mare greşeală. În realitate, placa nu este confecţionată din bronz, ci 

din fontă, vopsită în culoarea bronzului din raţiuni estetice. Prin întinderea corzilor se produce o 

tensiune impresionantă, între 15 şi 30 de tone (în funcţie de mărimea instrumentului), aşa încât, din 

punct de vedere tehnic, bronzul nu ar rezista unei tensiuni atât de mari. Pianele vechi, construite 

până acum aproximativ 50 de ani, aveau placa din lemn, sau o combinaţie între lemn si fontă, ceea 

ce ducea la dezacordarea instrumentului într-un timp scurt. 

Producerea sunetului are loc prin acţionarea mecanică a clapelor. Clapele pot fi învelite în 

fildeş (la pianele vechi) sau plastic. Treptat, s-a renunţat la utilizarea fildeşului, atât din motive 

ecologice şi tehnice, deoarece, prin utilizare îndelungată, fildeşul se toceşte, cât şi din raţiuni 

estetice, aspectul acestora suportând în timp transformări de culoare. 

La începutul articolului am menţionat faptul că pianul reprezintă o „cutie de rezonanţă…”, 

dar, din experienţa de acordor, pot spune că, pentru multe familii, pianele vechi fac parte din viaţa 

lor şi reprezintă o „cutie” plină de istorie, o „cutie” încărcată cu momente de nostalgie şi uneori cu 

momente dureroase (să ne gândim doar la deportările din al doilea război mondial sau la 

colectivizarea din anii 50). 

De aceea, uneori, pianele  vechi au preţuri foarte ridicate, dar, din punct de vedere tehnic, 

sunt „depăşite” - mecanismul este uzat, placa poate fi din lemn, fildeşul de pe clape tocit, îngălbenit 

sau sărit. 

În comparaţie cu vioara, pianul, dacă este mai nou, ar trebui să fie mai bun. Ar trebui, pentru 

că, în încercarea de a se obţine un preţ de fabricaţie cât mai mic, mulţi producători de serie au 

înlocuit unele componente din lemn cu unele din plastic, chiar şi cutia de rezonanţă, iar acest lucru 

diminuează calitatea sonorităţii instrumentului, precum şi rezistenţa lui in timp. Datorită economiei 

de piaţă, o mare parte dintre producători nu mai ţin cont de toate etapele prin care trebuie să treacă 

un instrument înainte de a fi vândut. Dacă mai demult, după fabricaţie, un pian era păstrat în depozit 

aproximativ un an pentru a fi acordat şi reglat, în zilele noastre se vinde imediat  după fabricaţie şi 

de aceea în primii ani se dezacordează foarte des.  

În încheiere doresc să dau câteva sfaturi celor care posedă pian sau doresc să achiziţioneze 

unul: uneori un pian cu 20-30 de ani vechime, bine întreţinut, poate fi mai bun decât unul nou; 

pianul trebuie ţinut la distanţă de aparatul de aer condiţionat şi de orice sursă de căldură pentru a nu 

se deteriora, chiar şi de fereastră pentru a evita razele soarelui (dacă spaţiul vă permite, evitaţi 

amplasarea lângă un perete exterior unde condiţiile atmosferice pot afecta calitatea instrumentului); 

umiditatea aerului trebuie să fie de circa 50-60%; pentru că în interiorul pianului sunt foarte multe 
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componente învelite în pâslă, trebuie permanent întreţinut cu soluţii antimolii; trebuie evitate 

schimbările bruşte de temperatură, deoarece o umiditate excesivă poate duce la ruginirea corzilor, 

iar pâsla se umflă îngreunând mişcarea articulaţiilor; este indicat ca pe pian să nu fie aşezate diverse 

obiecte, deoarece pot intra în rezonanţă cu anumite sunete şi se produc vibraţii supărătoare. 

  La începutul articolului am spus că pianul este un instrument foarte îndrăgit, iar acest lucru 

poate fi dovedit prin numeroasele premii obţinute de elevii Liceului de Arte la olimpiadele şcolare 

şi la concursurile internaţionale şi naţionale.  

  Chiar dacă nu toţi copiii care studiază pianul vor deveni instrumentişti profesionişti sau 

profesori de instrument, totuşi studierea pianului şi în general a oricărui instrument muzical aduce 

multe beneficii. Conform numeroaselor cercetări, prin studierea unui instrument se dezvoltă (pe 

lângă aptitudinile specifice disciplinei), atenţia şi memoria, stima de sine, spiritul de competiţie, 

răbdarea şi perseverenţa, cultura generală. 

 

Bibliografie: 
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DEPISTAREA TIMPURIE A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI 

 
 

Prof. Drăgan Dorel, Şcoala Gimnazială Specială, Târgovişte 

De ce este importantă depistarea timpurie a copiilor cu dizabilităţi şi de ce se pune accent pe 
aceasta? Iată o întrebare care, pentru unii, încă, necesită un răspuns mai amplu. 

Pentru că depistate devreme, timpuriu, dizabilităţile, deficienţele copiilor nu se vor accentua 
odată cu creşterea, cu înaintarea în vârstă, nu se vor „dezvolta”, nu vor „evolua” dacă li se aplică o 
terapie adecvată şi la timp, ci, din contră, ele pot fi compensate sau recuperate, parţial sau în 
totalitate, cu şanse mari de reuşită.  

Pentru a nu permite dobândirea deprinderilor greşite, cât şi pentru optimizarea procesului 
instructiv-educativ a copilului.  

Pentru că depistarea precoce poate da imaginea de ansamblu a gradului de dizabilitate, a 
posibilităţilor de exprimare şi manifestare a copilului, a abilităţilor acestuia,  a imperativului 
intervenţiei, şi poate permite realizarea cu succes, de către specialişti, a unor terapii aplicabile 
posibilităţilor, profilului psiho-comportamental şi dizabilităţilor prezentate de copil. 

Depistarea timpurie, împreună cu o evaluare corectă şi cu stabilirea unui plan de intervenţie 
terapeutică pe măsură (după ce copilul este examinat şi evaluat de personal calificat în domeniu), 
este esenţială, decisivă, determinantă în ceea ce priveşte şansele de recuperare sau de compensare a 
dizabilităţilor, în condiţiile în care intervenţia terapeutică necesită eforturi deosebite din partea celor 
implicaţi, susţinere deosebită din partea familiei, cadrelor didactice, terapeuţi, medici, şi durată 
considerabilă de aplicare.  

Programul educativ-terapeutic adecvat copilului cu dizabilităţi se concepe şi se desfăşoară 
nu întâmplător, ci plecând întotdeauna de la o bază de date anatomo-fizico-patologice concret 
analizate şi evidenţiate în faza prealabilă trecerii la aplicarea principiilor de educare şi recuperare a 
particularităţilor individuale valide.  

Dar cine, şi mai ales cum, poate face depistarea timpurie? În primul rând părinţii, ei sunt cei 
ce petrec cel mai mult timp alături de copil, ei sunt cei ce pot observa mai întâi şi cel mai bine 
primele „abateri” de la „normal”. Ei pot observa dacă sugarul urmăreşte cu privirea persoana care îl 
ia în braţe, apoi, mai târziu, odată cu creşterea şi dezvoltarea copilului, dacă:  

- nu are contact vizual sau are contact vizual redus (sporadic),  
- plânge fără motiv sau râde fără motiv,  
- dă impresia că nu aude, 
- răspunde sau nu răspunde la nume când e strigat,  
- îl atrag, sau nu, jocurile cu jucării,  
- odată cu creşterea şi adoptarea deplasării independente fuge haotic, se învârte în cerc, are 

comportamente repetitive, stereotipe, flutură mâinile, merge pe vârfuri, se balansează,   
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DEPISTAREA TIMPURIE A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI 

 
 

Prof. Drăgan Dorel, Şcoala Gimnazială Specială, Târgovişte 
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Pentru că depistate devreme, timpuriu, dizabilităţile, deficienţele copiilor nu se vor accentua 
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implicaţi, susţinere deosebită din partea familiei, cadrelor didactice, terapeuţi, medici, şi durată 
considerabilă de aplicare.  

Programul educativ-terapeutic adecvat copilului cu dizabilităţi se concepe şi se desfăşoară 
nu întâmplător, ci plecând întotdeauna de la o bază de date anatomo-fizico-patologice concret 
analizate şi evidenţiate în faza prealabilă trecerii la aplicarea principiilor de educare şi recuperare a 
particularităţilor individuale valide.  

Dar cine, şi mai ales cum, poate face depistarea timpurie? În primul rând părinţii, ei sunt cei 
ce petrec cel mai mult timp alături de copil, ei sunt cei ce pot observa mai întâi şi cel mai bine 
primele „abateri” de la „normal”. Ei pot observa dacă sugarul urmăreşte cu privirea persoana care îl 
ia în braţe, apoi, mai târziu, odată cu creşterea şi dezvoltarea copilului, dacă:  

- nu are contact vizual sau are contact vizual redus (sporadic),  
- plânge fără motiv sau râde fără motiv,  
- dă impresia că nu aude, 
- răspunde sau nu răspunde la nume când e strigat,  
- îl atrag, sau nu, jocurile cu jucării,  
- odată cu creşterea şi adoptarea deplasării independente fuge haotic, se învârte în cerc, are 

comportamente repetitive, stereotipe, flutură mâinile, merge pe vârfuri, se balansează,   
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- repetă cuvinte şi propoziţii fără sens,  
- lipsă de socializare şi de interes faţă de cei din jur, stare de înstrăinare, retragere, 

dificultăţi de relaţionare, nu interacţionează cu alţi copii,  
- nu suportă zgomote puternice,  
- poate fi agresiv sau autoagresiv,  
-  hiperactivitate, lipsă de concentrare,  
- dificultăţi de vorbire, pronunţie, exprimare, înţelegere, limbaj stereotipic şi repetitiv, 

chiar lipsa limbajului, 
- particularităţi cognitiv-comportamentale.  
În cazul constatării unor asemenea situaţii se recomandă sesizarea grabnică a medicului (de 

familie, pediatru, neuropsihiatrie infantilă etc.), psihologului, a cadrelor didactice de specialitate 
(psihopedagogi, psihoterapeuţi etc.), a autorităţilor administrative în materie (asistent social, 
conducerea administrativă a primăriei), care pot elabora şi aplica programe educativ-terapeutice, 
planuri de intervenţie personalizate şi strategii de lucru, pentru obţinerea celor mai bune rezultate în 
terapia diferitelor deficienţe şi tipuri de dizabilităţi.  

Acestea sunt câteva exemple de manifestări ale copilului, care pot fi observate de părinţi, 
familia extinsă (fraţi mai mari, bunici etc.), apropiaţi ai familiei, medic, terapeut, psiholog sau alt 
specialist, până la vârsta şcolarităţii pentru că după înscrierea în sistemul de învăţământ, toţi copiii 
sunt observaţi atent şi în permanenţă la clasă, şi nu numai, de cadrele didactice ale şcolii şi 
beneficiază de asistenţă psihopedagogică de specialitate începând de la ciclul de învăţământ 
preşcolar (grădiniţă).  

În cadrul şcolii se constituie grupe de specialişti, care evaluează fiecare copil ce prezintă o 
deficienţă, o formă de dizabilitate (psiho-comportamentală, motrică etc.) iar apoi îl introduce într-un 
program personalizat de terapie recuperatorie - compensatorie.  

Nu în ultimul rând, depistarea timpurie poate fi făcută de către oricine observă o „neregulă” 
în comportamentul unui copil, dar trebuie adus la cunoştinţă celor ce pot acţiona pentru o 
intervenţie de specialitate promtă, la timp, pentru că altfel, acţiunea poate fi tardivă.  

Nimic nu este de precupeţit în cadrul acestui demers, nici un efort nu este zadarnic atunci 
când este vorba de sănătatea şi educaţia copilului, mai ales când este făcut cu dragoste pentru copii 
şi dăruire profesională. 

 
Bibliografie:  
1. Sima, I., Sima, M., Introducere în psihopedagogia deficienţilor mintal, Editura Alma Mater, 
Sibiu, 2010 
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 Prof. Dumitrescu Nadia-Alina, Şcoala Gimnazială „Ion Mareş” Vulcana-Băi 

„Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să 

probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că, învăţând pe alţii, ne învăţăm pe noi înşine.” 

(Jan Amos Comenius) 

Programul numit „Şcoala altfel”: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” este dedicat activităţilor 

educative extracurriculare şi extraşcolare, având drept scop crearea unei motivaţii optime pentru 

astfel de activităţi de educaţie informală şi nonformală, implicarea familiei alături de copii, 

facilitarea integrării în comunitate. 

Putem spune, cu certitudine, că o astfel de săptămână, fără presiunea clopoţelului şi a lecţiei, 

reprezintă un pas înainte spre întărirea relaţiei profesor - elev, câştigarea unor experienţe noi. 

Sintagma „Şcoala altfel”, ce descrie activitatea săptămânală, se poate traduce prin situarea 

ei sub aspectul unei săptămâni a înţelegerii, a dialogului deschis, civilizat pe diverse teme, precum 

şi a toleranţei, în care sunt implicaţi deopotrivă profesori, părinţi şi reprezentanţi ai colectivităţii 

locale. 

Încercăm alinierea gândurilor şi faptelor noastre la constelaţia unei valori esenţiale. 

Pe măsură ce activităţile au început să se deruleze, am fost surprinsă de un sentiment 

deosebit, acela al dorinţei elevilor de a participa la orice acţiune, de a experimenta, de a socializa 

într-un context nou, destins, prielnic cunoaşterii şi fixării unor relaţii poate, mai fireşti. 

Rezultatul opţiunilor, în urma propunerii de activităţi pentru „Şcoala altfel”, din partea 

elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi a reprezentanţilor administraţiei locale, s-a concretizat de 

fiecare dată prin stabilirea unui program cu activităţi variate, pe diverse teme, care să răspundă 

intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora 

în diferite domenii. 

Aceste activităţi s-au desfăşurat sub 

diferite forme: ateliere de lucru, competiţii 

sportive, concursuri, vizite şi excursii, drumeţii, 

parteneriate educative şi tematice pentru lucrul 

în echipă şi în proiecte etc. 

Memorabile au rămas însă atât pentru 

copii, cât şi pentru părinţi şi cadrele didactice, pe 

lângă atelierele de pictură pe sticlă, împletiturile 
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din răchită, încondeierea de ouă, competiţiile sportive etc., excursiile organizate cu obiective 

precise, clare. 

Spre exemplu, excursia de la Fabrica Choco World „Heidi”, Bucureşti, unde copiii au 

participat la Seminarul cu tema „Introducere în lumea ciocolatei”. Aici, elevii au primit informaţii 

despre istoria ciocolatei, despre diversele ingrediente posibile, reţeta celui mai îndrăgit aliment de 

pe planetă.  

Au urmat probele practice, prin care visele acestora s-au transformat în realitate. 

Micii ciocolatieri, bine echipaţi, au trecut la lucru sub atenta îndrumare a echipei de 

specialişti, după ce li s-au explicat procedeele de 

obţinere a ciocolatei. 

Din cele 60 de ingrediente disponibile, ei 

au făcut combinaţii conform preferinţelor, 

personalizându-le, după care au fost introduse în 

frigider.  

Rezultatul muncii lor a fost chiar 

ciocolata cu diverse mesaje, alese de fiecare 

copil, ciocolată pe care au luat-o acasă. 

În urma seminarului, au fost adresate tot felul de întrebări şi au fost recompensaţi cu 

DIPLOME DE MERIT – „Micii ciocolatieri”. 

O adevărată atracţie pentru copii, o reală zonă de agrement este DINO PARC Râşnov, 

muzeul dinozaurilor, unul dintre cele mai mari parcuri de dinozauri din Europa. Aici, copiii au fost 

fascinaţi de lumea fantastică a dinozaurilor în mărime 

naturală, creaţi după modele oferite de rezultatele unor 

îndelungi cercetări ştiinţifice. Pentru fiecare exemplar 

întâlnit în acest parc, elevii au primit explicaţiile de rigoare 

oferite de ghid, pentru că s-au arătat extrem de interesaţi de o 

lume pe care nu o cunoscuseră până atunci. Au trăit şi 

senzaţia de cutremur prin simulatorul de vulcan artificial din 

parc. Apoi, însoţiţi de părinţi şi cadre didactice, au participat 

cu interes la activităţile tematice educative de pictură şi 

sculptură din cadrul parcului, unde au deprins tehnici noi de 

lucru, cunoştinţe referitoare la culoare şi compoziţie. 

La câţiva metri de DINO PARC se află Cetatea Râşnov, care impresionează prin 

poziţionarea ei pe un deal stâncos, iar ghidul, bine pregătit, le-a povestit istoria acestei cetăţi, 

construite cu scopul apărării împotriva tătarilor. Important este faptul că, pe tot parcursul 
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explicaţiilor, ghidul a antrenat elevii pentru a-i deprinde cu abilităţile de comunicare spre a-i 

determina să reţină istoria cetăţii.  

Foarte aproape de Cetatea Râşnov este Peştera Valea Cetăţii – Râşnov, care a impresionat 

copiii prin încăperea din peşteră, în care Filarmonica din Braşov organizează, în fiecare sâmbătă, 

concerte. Este o sală cu o acustică atât de bună, încât nu se folosesc amplificatoare. 

Informaţii utile au câştigat elevii şcolii noastre şi din excursia organizată la Vulcanii 

Noroioşi de la Berca, judeţul Buzău, obiectiv 

turistic care oferă un peisaj straniu prin argilele 

crăpate, a căror policromie, ieşită din lavă, este 

spectaculoasă. 

Elevii au înţeles că este un fenomen 

remarcabil al naturii şi o sinteză a geologiei 

tectonicii Subcarpaţilor de Curbură, fiind 

formaţi în urma erupţiilor de gaze din pământ, 

care antrenează spre suprafaţă nămol şi apă. 

Aşadar, „Şcoala altfel” este necesară întrucât avem posibilitatea să desfăşurăm activităţi cu 

caracter pluri-, inter- şi transdisciplinar, care asigură tuturor copiilor o deschidere largă către 

cunoaştere. 

Fiecare elev şi-a descris activităţile, pe zile, în „Jurnalul unei săptămâni”.  

Este săptămâna când spiritul liber, talentul, inteligenţa, creativitatea şi energia celor 

implicaţi în procesul educaţional converg către o cultivare a caracterului. 

Interesul elevilor pentru fiecare moment al activităţilor din etapa „Şcoala altfel”, 

emoţionantele însemnări din „jurnale”, discuţiile prelungite între ei sau cu profesorii despre 

informaţiile achiziţionate, mă conduc la concluzia că asemenea momente sunt necesare şi în alte 

etape ale anului şcolar. 
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