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PROLOG 

 

  

  Revista PROFEDU este o publicație trimestrială, fiecare număr având drept obiectiv punerea la 

dispoziția cititorilor de materiale dintre cele mai interesante și mai competent realizate.   

Ne dorim ca Revista PROFEDU să ilustreze și să reprezinte activitatea educativă, științifică a 

Sistemului de Învățământ preuniversitar din România. Revista va primi în paginile ei aspecte variate ale 

problematicii educației precum: proiecte educațioale, parteneriate, lecții demonstrative, articole și studii de 

specialitate, eseuri, creații etc., conform rubricilor Revistei.  

Articolele publicate în cele patru numere anuale ale Revistei contează și pentru promovarea pe 

posturile didactice sau pentru evaluările periodice efectuate în cadrul instituțiilor de învățământ, participanții 

devenind, astfel, autori de articol cu ISSN.  

Mai întâi, Redacția mulțumește tuturor profesorilor care au ne-au venit în întâmpinare și ne-au trimis 

materiale, ajutându-ne, astfel, să înfaptuim primul număr al Revistei PROFEDEU.   

Învățământul românesc, mai ales în momentul de față, este chemat la oferirea de exemple pertinente, 

modele de bune practici, mentorat etc. Printr-un efort comun, împărtășind din cunoștințele, înțelepciunea și 

experiența noastră,  putem așeza,,o căramidă” la temelia educației. Revista este structurată pe patru secțiuni, 

astfel:  

1. Prolog. Privește un cuvânt al Redacției care deschide fiecare număr al Revistei, făcând o 

prezentare a conținutului numărului respectiv, dar și un comentariu al uneia sau mai multor teme dezbătute în 

cadrul acesteia.  

2. Articole originale. Este rubrica Revistei, în care sunt publicate, inclusiv în limbă străină 

(engleză, franceză, italiană etc.,) articole originale, inedite redactate de cadrele didactice.  

3. Vocație și misiune. Rubrica este destinată cadrelor didactice care prezintă materiale utile in 

activitatea de zi cu zi a profesorului la catedră. Aceasta reprezintă un segment important carierei didactice, iar 

materialele publicate în această secțiune se doresc a fi un sprijin și o sursă de informare utilă a cadrelor 

didactice.  

4. Eveniment didactic. Include prezentarea unor evenimente didactice, care privesc 

învățământul preuniversitar, dar și din viața școlii în general, in memoriam/in honorem unor personalități 

culturale ce au avut o contribuție la evoluția învățământului românesc.  
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SOLUȚII PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA INCLUZIUNII ȘCOLARE ÎN ROMÂNIA 

 

Prof. înv. preşc. Gălăţanu Lăcrămioara 

 Liceul Tehnologic G.G. Longinescu –  Grădiniţa cu P.P. nr 15 Focşani, jud. Vrancea 

 

Incluziunea, a fost percepută ca o fază de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale. 

Într-o abordare nouă, incluziunea se referă la o altă manieră de abordare a educaţiei pentru toţi. 

Observaţiile la nivel de clasă confirmă faptul ca nu toţi copiii pot face faţă în mod susţinut şi 

performant cerinţelor şcolare, dar că, în acelaşi timp, folosind metodele potrivite de predare – învăţare 

– evaluare şi respectând ritmul propriu al fiecărui copil, toţi elevii pot înregistra progrese şcolare, 

uneori acestea fiind remarcabile faţă de aşteptările iniţiale. Cadrele didactice implicate în educaţia 

incluzivă pun accentul pe utilizarea de activităţi care comportă lucrul în echipă şi cooperarea, pe 

respectarea identităţii culturale a fiecărui copil în parte şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii 

activităţilor de predare – învăţare – evaluare la nivelul fiecărui copil. Conduita creativă a cadrului 

didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor, având un rol 

important în educaţia incluzivă. Astfel, profesorul Ioan Neacşu afirmă că „educatorii sunt solicitaţi 

astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una 

participativă, activă şi creativă.” Principiul egalităţii de şanse reprezintă conceptul de bază al şcolii 

incluzive, prin aplicarea căruia aceasta contribuie la anularea diferenţelor de valorizare bazate pe 

criterii subiective de ordin etnic sau social. Incluziunea la nivel şcolar se realizează prin respectarea 

şi valorizarea diferenţelor socio-culturale existente în rândul elevilor şi prin promovarea bogăţiei şi a 

diversităţii experienţei educative care rezultă din aceste diferenţe. 

Şcoala incluzivă facilitează accesul tuturor la o educaţie de calitate printr-o serie de activităţi 

al căror centru este elevul. Educaţia pentru toţi poate să fie un mijloc de îmbunătăţire a educaţiei în 

general prin reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor copii. Maniera în care o serie de 

particularităţi de dezvoltare şi învăţare determină împărţirea copiilor în categorii determinate tinde să 

fie înlocuită de o manieră noncategorială, care consideră că orice copil este o persoană care învaţă 

într-un anumit ritm şi stil. 

Conferința naționala “Incluziunea școlară între deziderate si realitate” organizata de Asociația 

RENINCO România în colaborare cu Fundația World Vision Romania și Școala Gimnazială “Sf. 

Voievozi” a reprezentat o acțiune comună de susținere a tuturor celor care cred într-o școală incluzivă, 

în dreptul fiecărui copil la educație, indiferent de particularitățile sale de dezvoltare si învățare, in 

prevenirea si/sau eliminarea marginalizării, excluderii ăi segregării școlare pentru copii și tinerii cu 

CES, precum și în posibilitatea unei schimbări reale a relațiilor dintre familie, școală și comunitate. 

La evenimentul organizat în data de 28 septembrie la Școala Gimnazială “Sf. Voievozi” au 

participat 70 de persoane: profesioniști din domeniul educației, părinți și copii, ONG-uri, mass-media. 

Conferința a reunit specialiști din educația de masa si speciala - profesori, logopezi, psihologi, 

directori de școli și grădinițe, specialiști în protecția copilului din administrație și ONG-uri, profesori 

universitari care activează în domeniul social și educațional de la Universitatea București, 

Universitatea Iași, Universitatea Constanța, specialiști ai Institutului de Științe ale Educației. 

I. ARTICOLE ORIGINALE 
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Ministerul Educației Naționale care a fost reprezentat de doamna Secretar de stat Valentina Ștefania 

Duminica și doamna inspector Viorica Preda. 

Incluziunea școlară reprezintă primul pas spre incluziunea socială, dezideratul oricărei 

societăți moderne - și presupune existenta unui sistem educațional în care orice copil, indiferent de 

particularitățile sale de dezvoltare și învățare, trebuie să aibă dreptul la educație fără a fi marginalizat 

sau exclus, dar și relații și asumări conștiente ale responsabilităților în familie și comunitate. 

“Conceptul de educație incluzivă se referă la un proces educațional care se focalizează pe 

nevoia de educație a celor vulnerabili, care nu etichetează, ci oferă șanse egale tuturor copiilor, 

reprezentând primul pas în incluziunea socială ce e un deziderat al oricărei societati moderne” declara 

Mariana Arnăutu, Manager Programe Educaționale la fundația World Vision Romania, unul dintre 

organizatori. “Modul în care se face educație incluzivă în Romania este determinat în mare măsură 

de atitudinile celor din jur - profesori, părinți, copii, autorități locale, mass-media și alți factori - care 

decid sau nu sa pună copilul și nevoile lui în centrul familiei, școlii și al comunității. 

Conform datelor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului publicate în 

data de 31 martie 2013, din cei 72.777 de copii cu dizabilități din Romania, 24.158 frecventează 

învățământul de masă, adică mai puțin de o treime. 

În cadrul conferinței au fost prezentate teme legate de incluziunea socială și educațională, s-

au dezbătut subiecte precum incluziunea școlară a copiilor cu dizabilităti, provocarea sistemului 

romanesc privitor la educația incluzivă, rolul școlii și colaborarea acesteia cu părinții, experiențe 

profesionale și personale în ceea ce privește integrarea socio-educativă, precum și bune practici ale 

sistemului de integrare și incluziune școlară a copiilor cu dizabilități. 

Au fost organizate ateliere de discuții privind modelele și strategiile de favorizare a instruirii 

eficientei pentru toți elevii, fapt ce a permis și realizarea unei analize SWOT a educației incluzive la 

începutul anului școlar 2013-2014. 

Sistemul educațional din Romania – deși se schimbă și evoluează - mai prezintă încă elemente 

de discriminare, în sensul că nu toți copiii ajung la școală sau, atunci când ajung, nu se bucură de 

toate oportunitățile posibile de dezvoltare maximală a potențialului lor. Sunt vizați, în mod deosebit, 

copiii și tinerii cu CES (dizabilități, dificultăți și/sau tulburări). În situații de dezavantaj se pot afla si 

copii rromi sau din familii foarte sărace, din localități izolate și alții. 

Deși au fost inițiate programe și proiecte pentru a deschide mai mult ușa școlilor pentru copiii 

cu cerințe educative speciale iar rezultatele sunt, de cele mai multe ori, îmbucurătoare, diseminarea 

rezultatelor și a bunelor practici nu constituie însă un exercițiu permanent. 

Ca o consecință a celor prezentate și dezbătute, s-au identificat câteva direcții care să ducă la 

îmbunătățirea incluziunii școlare în viitor: 

1. Necesitatea continuării procesului de schimbare a atitudinilor individuale și sociale ale 

profesorilor, copiilor, părinților, actorilor locali și factorilor decidenți cu privire la educația incluzivă 

prin continuarea acțiunilor care să ducă la schimbarea de mentalitate și acceptarea diversității copiilor, 

adică acceptarea incluziunii celor vulnerabili în grădiniță, școală, etc.; 

2. Necesitatea recunoașterii dreptului copiilor la o educație incluzivă în propria lor comunitate 

și întreprinderea tuturor măsurilor pentru a face posibil acest lucru; 

3. Promovarea unui învățământ favorabil incluziunii și a învățării de-a lungul vieții pentru toți 

copiii și tinerii; 

     4. Găsirea unor soluții pentru escaladarea barierelor din școală: 
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• Schimbarea de orientare a învățământului din centrare pe profesori/ discipline / orar pe nevoile 

copilului; 

• Acceptarea (nu doar declarativă) a copiilor cu dizabilități în școală și crearea unei atmosfere 

care sa ajute toți elevii să beneficieze de serviciile educaționale; 

• Oferirea în școală a serviciilor de care au nevoie elevii cu CES, astfel încât fiecare dintre ei să 

poată avea un traseu individualizat de învățare și dezvoltare centrat pe nevoile sale; 

• Un curriculum național flexibil, creativ si adaptat nevoilor copiilor. 

• Formare cadrelor didactice și a specialiștilor din serviciile educaționale în perspectiva 

incluziunii. 

• Implicarea și participarea familiilor la viața școlii. 

5. Tratarea cu demnitate a părinților care au copii cu dizabilități înscriși la școala de masa; 

6. Necesitatea unor schimbări în legislație și anume elaborarea unor metodologii de implementare 

coerente si complete privind incluziunea școlară și socială, a căror aplicare să devină o obligație 

legislativă pentru toate școlile, pentru a oferi astfel educație incluzivă; 

7. Universitățile să ofere informații actualizate și să includă in curricula incluziunea socială și cea 

educațională. De asemenea, universitățile ar trebui să fie implicate prin specialiștii lor în stabilirea 

programelor de formare moderne și creative, care sa ofere șanse tuturor copiilor, la toate nivelele de 

învățământ. 

“Feedback-ul pe care îl dăm după conferința noastră este important. Considerăm că nu doar am 

structurat ce anume trebuie îmbunătățit pentru a da șanse tuturor copiilor, dar împreună cu specialiștii 

am depistat și direcțiile de schimbare și chiar anumite soluții pe care le vom propune mai departe 

forurilor competente.” a declarat doamna Prof. Univ. Dr. Ecaterina Vrășmaș, Președinta Asociației 

Reninco Romania. 

În urma conferinței s-a lansat o Rezoluție care se referă la nevoia acuta de a implementa 

modelul educației incluzive la nivelul sistemului de învățământ romanesc și precizează de asemenea 

linii de acțiune concrete necesare în acest sens precum și responsabilitățile pentru realizarea acestora. 

De altfel, documentul exprimă dezideratele participanților la conferința care sunt o voce pentru toți 

copii cu dizabilități iar aceste deziderate sunt conforme cu politicile de incluziune socială la nivelul 

Uniunii Europene. Îmbunățățirea incluziunii școlare ca cel mai important pas în incluziunea sociala 

a persoanelor cu handicap din Romania nu ar face decât să ne aproprie de o societate modernă și 

echitabilă, pentru toți. 

 

 

PERSPECTIVE INTERACȚIONISTE ASUPRA STUDIULUI CREATIVITĂȚII 

 

Prof. înv. primar Ardelean Cristina-Daniela 

Școala  Gimnazială „I. G. Duca” Petroșani-Hunedoara 

 

„Creativitatea este mai mult decât a fi diferit. Oricine poate fi ciudat, asta-i simplu. Ce este 

complicat este să fii la fel de simplu precum Bach. Să faci din ceva simplu, ceva extraordinar de 

simplu, asta este creativitatea.” (Charles Mingus) 
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Stimularea potențialului creativ al elevilor reprezintă una din principalele priorități ale educației 

în lume. În condițiile existente la noi, e necesară dezvoltarea creativității fiecărei personalități, încă 

din copilărie, așa încât viitorii absolvenți să poată contribui la progresul țârii noastre.  

Ca formațiune psihologică creativitatea este proprie tuturor copiilor, însoțește dezvoltării 

normale, presupunând anumite premise psihofiziologice care subsumate și angrenate în procesul 

dezvoltării, vor conduce la conturarea și exprimarea ei, ca dimensiune proprie individului respectiv. 

Fiecare elev dispune de un potențial creativ diferențiat însă prin intensitatea cu care se manifestă și 

prin domeniul în care se aplică. El reprezintă o posibilitate latentă ce se poate întrevedea de la cea 

mai fragedă vârstă. Detaliind aceste însușiri, putem distinge, pe de o parte, cele care se referă la 

intelectul copilului, procese de cunoaștere, aptitudini, tehnici intelectuale, etc., iar pe de altă parte, 

cele care se refera la fantezia sau imaginația sa, gândire intuitivă, sensibilitate față de nou, 

spontaneitate, etc.  

Esența strategiei educării creativității constă în centrare ei pe dezvoltarea personalității 

creatoare a elevilor având două coordonate complementare: descoperirea potențialului creativ și 

promovarea unor modalități care să stimuleze trecerea de la creativitate potențială la cea manifestă.  

Trei capacități intelectuale dețin o importanță majoră. Una ar fi capacitatea de sinteză, de a privi 

lucrurile din perspective noi și de a depăși limitele gândirii convenționale. A doua, se referă la 

capacitatea de analiză, prin care se pot diferenția ideile prolifice de cele sterile, iar ultima dintre ele, 

are în vedere capacitatea contextuală practică de a ști cum pot fi convinși alții de valoarea ideilor 

proprii – de a le vinde altora.  

Corelarea celor trei capacități joacă, de asemenea, un rol important. În absența celorlalte, 

capacitatea analitică generează o gândire predominant critică, dar lipsită de creativitate. Capacitatea 

sintetică, în lipsa celorlalte două, duce la formarea unor idei noi, fără a le supune unor analize 

riguroase necesare în primul rând evaluării potențialului lor, iar în final, aplicării lor eficiente. Iar 

capacitatea contextuală practică, în lipsa celorlalte două capacități, poate duce la transmiterea unor 

idei nu datorită pertinenței conținutului lor, ci mai curând grație prezentării lor convingătoare.  

Referitor la cunoaștere, elevul trebuie, pe de o parte, să dețină suficiente informații despre un 

domeniu înainte să aducă contribuții noi în acel domeniu, pentru că nu se pot depăși granițele unui 

spațiu pe care nu îl cunoaștem îndeajuns. Pe de altă parte, cunoașterea unui domeniu poate implica o 

viziune limitată care nu-i permite copilului să abordeze situațiile problematice în alte modalități decât 

în trecut.  

În concepția teoriei investiției, creativitatea reclamă interacțiunea a șase resurse distincte, dar 

interdependente: capacități intelectuale, cunoștințe, stil de gândire, personalitate, motivație și mediu. 

Cu privire la interacțiunea dintre factori, se argumentează că performanța creativă nu reprezintă doar 

o sumă a nivelurilor de performanță dobândite în cadrul fiecărei categorii. În primul rând, pot exista 

praguri pentru anumite categorii care trebuie depășite de elevul creativ, indiferent de nivelurile atinse 

la alte categorii. În al doilea rând, se poate realiza o compresiune parțială, unde predominanța unui 

factor să contrabalanseze deficiențele altui factor. Iar în al treilea rând, poate avea loc o interacțiune 

între anumiți factori, precum inteligenta și motivația, unde nivelurile ridicate ale ambilor factori 

accentuează creativitatea.  

În general, teoriile interacționiste ale creativității oferă posibilitatea explicării unor factori 

diverși ai creativității. Spre exemplu, analiza realizărilor științifice și artistice sugerează că media 

creativității într-un domeniu se situează, în general, în segmentul inferior al distribuției, în timp ce 

segmentul exterior se extinde destul de mult.  
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Asemenea rezultate pot fi justificate de nevoia contribuției simulante a numeroșilor factori prin 

intermediul cărora se ajunge la un grad înalt de creativitate. Un alt aspect frecvent remarcat – 

dependența relativă a creativității față de domeniul specific – poate fi explicat prin conjugarea 

caracteristicilor relative ale domeniului cu impact asupra creativității, cum ar fi cunoașterea, și a altor 

factori mai generali, ca, de exemplu, o anumită trăsătură de personalitate – perseverența. 
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 ROLUL CADRELOR DIDACTICE ÎN ASIGURARE ACCESULUI EGAL LA 

EDUCAŢIE DE CALITATE AL TUTUROR COPIILOR 

 

Profesor Mintariu Laura 

Școala Profesonală Specială Ion Pillat Dorohoi, Botosani    

 

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-

şi dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de şanse 

are la baza asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică și socială, fără 

deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități etc. Şcoala este leagănul copilăriei în care 

toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, profesori şi elevi, 

conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau latură 

creativă dăruită de Dumnezeu.  

Şcoala românească se confruntă în ultimul timp cu diferite probleme, printre care se numără 

şi şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale. Egalitatea șanselor de 

instruire este teoretic garantată în aproape toate țările lumii, dar realizarea practică a acestui principiu 

generos continuă să rămână una din cauzele de importanță majoră ale reformelor. Conceptul de 

,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democrații secolului trecut 

le revendicau cu entuziasm pentru toți cetățenii; ea înseamnă o egalitate reală a șanselor individuale 

de promovare socială, iar educația este instrumentul cel mai important în dezvoltare. 

Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi 

aptitudini diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate 

persoanele, indiferent de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie 

de nevoile sale specifice – evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze 

premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa socială. În categoria copiilor defavorizaţi îi putem 

include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi 

sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un comportament imoral, copiii care locuiesc în zone 

izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de transport şi copiii de 

etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi. 
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Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se 

dovedeşte a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: - dreptul fiecărui elev la 

educaţie pe baza egalităţii şanselor;  

- nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, 

religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi;  

- şcoala se adaptează la nevoile elevilor; diferenţele individuale între elevi constituie o sursă 

de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă.  

Educaţia pentru diversitate este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne 

confruntăm. Valorificarea diversităţii permite toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese 

implicate în explorarea şi descoperirea noului, conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi 

măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. 

Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de 

discriminare prezente în interiorul lor.  

 

 

PROMOVAREA IMAGINII SCOLII / SCOALA ONLINE 

 

                                                                    Profesor Oprea Mihail Adrian 

                                                                      Scoala Gimnaziala Nr. 1 Fundeni, jud. Calarasi 

 

         Scoala este un element esential al oricarei comunitati prin resursele umane pe care le are, dar si 

prin spatiile de invatare disponibile. O scoala responsabila este garantul dezvoltarii permanente a 

comunitatii. Scoala nu poate functiona bine fara sprijinul comunitatii, aceasta reprezinta o resursa, 

oferindu-si serviciile si altor membri ai comunitatii pe langa tinerii scolarizati si contribuind astfel la 

dezvoltarea comunitatii si altfel decat prin realizarea educatiei formale. 

          Pentru a reusi, o institutie educationala are nevoie sa se adapteze corespunzator mediului 

complex si in continua schimbare.Toate activitatile institutiei au loc si sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii institutiilor au nevoie sa inteleaga importanta mediului si a schimbarilor care se 

produc si modul cum pot afecta succesul sau chiar supravietuirea institutiei. 

           In invatamantul online fiecare elev dobandeste un stil de invatare autocondusa si motivata 

intrinsec, deprinderi de invatare pe intreg parcursul vietii.  

           Factorul principal in crearea imaginii scolii il reprezinta calitatea procesului instructiv- 

educativ si educatia asociata cu calitatea cadrelor didactice. Utilizatorii care vor sa beneficieze de 

serviciile oferite de scoala se ghideaza in optiunile lor dupa imaginea propusa de scoala, dar se pot 

confrunta cu dificultati reale in momentul cand cunosc imaginea reala a scolii. 

           Imagine unei scoli este cel mai bine promovata prin actiunile desfasurate in contextul 

domeniului de activitate. Calitate scolii depinde de factorul uman, de  cadrele didactice, elevi si alte 

persoane care lucreaza in scoala, toate acestea influenteaza imaginea pe  care beneficiarii serviciilor 

scolii si-o formeaza despre activitatea organizatiei scolare.  

          Managerul unei organizatii scolare poate promova in mediul intern si extern al unitatii o 

imagine pozitiva a acesteia,  printr-o planificare riguroasa folosind metode si tehnici potrivite. .         Se 

pot organiza online activitati comune si relevante pentru comunitate si prin stabilirea unor legaturi, 

participare responsabila a tururor persoanelor implicate la problemele comune ale societatii, pentru 

realizarea proiectelor scolii, institutii publice locale si judetene pentru inbunatatirea imaginii scolii. 
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         Se pot organiza activitati educative  scolare si extrascoalare care sa raspunda socializarii elevilor 

. Prin prezentarea unor activitati derulate online, imaginea scolii a fost inbunatatita . Participarea la 

parteneriate creste interesul pentru cunoasterea institutiei si imaginea scolii este inbunatatita. 

         Implicarea cu succes a parintilor ca parteneri in procesul instructiv-educativ  este cheia 

rezolvarii multor probleme, fiind conditionata de asumarea si promovarea unor valori comune:   

✓ Asigurarea egalitatii sanselor in educatie  

✓ Revigorarea sprijinului civic  

✓ Promovarea dialogului, transparentei si a comunicarii deschise  

✓ Statuarea disciplinei si a responsabilitatii  

✓ Dezvolarea cooperarii si a colaborarii 

          Mijloace de promovare:  site-ul scolii, imagini ale activitatilor desfasurate de catre elevi 

(online). 

          Activitatea de promovare: transmiterea  informatiilor si imaginilor privind baza materiala si 

programul de dezvoltare, oferta educationala, activitati derulate. Relatiile de colaborare cu parintii 

intaresc identitatea scolii si sporesc prestigiul institutional si personal al celor implicati, dau un sens 

de utilitate timpului petrecut impreuna si deschid perspectivele unor preocupari informale cu valoare 

formativa . Parintii reprezinta un factor important in prezentarea realizarilor scolii si a performantelor 

instructiv-educative. Rolul central ramane al profesorilor  si directorilor de scoala care integreaza 

intr-o schema realista contributiile parintilor, ale autoritatilor din administratia locala, ale agentilor 

economici, ale reprezentantilor media, sanatate , cultura. Ambele au de  castigat daca sunt vizibile in 

comunitate in special daca isi atrag colaborarea unor parteneri de tip asociatii profesionale, organizatii 

non-guvernamentale, celebritati locale. 

          Echipa de conducere a scolii trebuie sa aiba o preocupare constanta pentru elaborarea si 

actualizarea unui plan de marketing care sa evidentieze rolul scolii in dezvolatrea academica, sociala, 

emotionala, estetica, fizica a elevilor. Imaginea institutionala este importanta si se completeaza cu 

rezultate cuantificabile (numar de absolventi, performante, integrare in munca sau alte structuri de 

invatamant). 

        Transmiterea regulata a vestilor pozitive despre scoala catre toti agentii institutionali (sponsori, 

autoritati , parinti, elevi ) mentine scoala in atentia generala a comunitatii. Este indicat sa se creeze in 

scoala o atmosfera primitoare si expresiva, plasand la vedere materiale promotionale , produse ale 

activitatii elevilor scolii,  sa se realizeze  proiecte comunitare in care sa fie implicati elevii. Pagina 

web si revista scolii au un rol important in promovarea imaginii scolii in comunitate . 

           Formarea imaginii unei organizatii se poate realiza aplicand o anumita politica ce tine pe de o 

parte de stilul managerial al conducatorului organizatiei si pe de alta parte activitatea desfasurata de 

angajati. Promovarea imaginii reprezinta actiunea de convergenta , de interferenta a publicitatii. 
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O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA EVALUĂRII 

 

Prof. înv. primar Ardelean Cristina-Daniela 

Școala  Gimnazială „I. G. Duca” Petroșani-Hunedoara 

 

„Evaluarea școlară nu este decât un mijloc în slujba progresului 

elevului, nu un scop în sine.”  (Yvan Abernot)  

  

Pe parcursul întregului proces educațional care se dezvoltă în contextul evaluării fără note, 

învățătorul pune accent pe formarea la elevi a deprinderilor de autoevaluare a propriilor performanțe, 

dezvoltarea autonomiei învățării în procesul evaluativ.  

În acest sens, în țara vecină, Republica Moldova, a fost introdusă evaluarea criterială prin 

descriptori. Aceasta reprezintă un sistem de eficientizare permanentă și diferențiată a învățării, 

predării și evaluării prin introducerea criteriilor și descriptorilor, fără acordarea notelor.  

Descriptorii ar putea fi definiți ca niște criterii calitative de evaluare care descriu modul de 

manifestare  a competențelor elevului și permit determinarea gradului de realizare a acestora, 

indicatori operaționali direct, observabili în comportamentul performanțial al elevilor și la nivelul 

rezultatelor și produselor activității concrete a acestora. De asemenea,  descriu și apreciază calitatea 

produsului evaluat, în conformitate cu nivelul atins, permițând acordarea de calificative, ca  suficient, 

bine și foarte bine.  

Criteriile de evaluare sunt seturi de calități importante care se regăsesc în produsele învățării 

și care trebuie să se prezinte ca un sistem.  

În procesul evaluării criteriale, se utilizează descriptori care caracterizează modul în care 

elevul învață și reflectă rezultatele cantitative și calitative ale procesului de învățare, cu alte cuvinte, 

gradul de stăpânire a competențelor la disciplinele școlare, precum și nivelul de dezvoltare a 

personalității elevilor.  

Notele s-au înlocuit cu descriptori din perspectiva caracteristicelor de vârstă a elevilor din 

ciclul primar de învățământ. Vârsta de 6-7 ani a școlarului mic este dominată de o motivație 

extrinsecă. Elevul nu este în măsură să se autoevalueze cu notă. Nota pentru școlarul mic reprezintă 

o laudă sau o pedeapsă, o atitudine pozitivă sau negativă a învățătorului/profesorului față de copil.  

În contextul utilizării unei evaluări criteriale prin descriptori, se urmărește formarea motivației 

intrinseci la vârsta școlarului mic, asigurarea continuității la nivel de trepte preșcolară și primară, 

precum și abordarea diferențiată a elevilor de această vârstă.  

Obiectivul evaluării criteriale constă în crearea condițiilor de menținere a sănătății 

psihofiziologice a școlarilor mici, dezvoltarea motivației intrinseci, dezvoltarea  stimei de sine prin 

autoevaluare adecvată, dezvoltarea aptitudinilor creative, formarea capacităților de autoevaluare a 

propriilor performanțe.  

Astfel, putem spune că evaluarea prin calificative este stimulatoare, centrată pe interesul 

superior al copilului, oferind posibilitatea tratării diferenţiate.  

De asemenea, este centrată pe judecăți de evaluare, adică, îl ajută pe elev să înveţe, făcând-l 

conştient de ceea ce se întâmplă: ce învăță? cum învață? de ce reușește să înveţe? Dezvoltă capacitatea 

de autoevaluare la elevi; sesizează punctele critice în învățare; permite elevului să-și remedieze erorile 

și lacunele imediat după apariția lor și înainte de declanșarea unui proces cumulativ.  
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Are un feed-back formativ, rapid, reglând din mers procesul. Evaluarea îl ajută pe elev să 

înveţe și pe dascăl să predea. Evaluarea este ipostaza procesului educațional, care oferă conexiunea 

inversă, răspunsul; internă și externă pentru activitatea de predare, realizată de către învățător  și 

activitatea de învățare, realizată de elev  și face posibilă interacțiunea eforturilor ambilor participanți 

la procesul instructiv – educativ. Evaluarea este un mecanism de autoreglare a activităţii didactice, o 

sursă de informare pentru profesor și elev și un temei de a lua decizii pentru îmbunătățirea procesului 

educațional. Totodată, are rol de gestionare didactică a învățării, de ameliorare a predării – învățării. 

Evaluarea este un proces ce susține activitatea realizată de către profesor și elev, prin oferirea de 

feedback, cu referire la calitatea efortului întreprins.  

Evaluarea criterială este autentică. Angajează elevii în situații reale de viață; evaluează elevii 

în acțiune, în cadrul procesului de învățare; este contextualizată, bazată pe legătura dintre experiențele 

concrete de viață și ceea ce se învață. Este colaborativă, holistă, dar acceptă și modelul analitic; este 

interactivă, pentru că angajează elevii în înțelegerea evaluării și este orientată spre ajutorul pedagogic 

imediat.  

Prezenta evaluării în toate etapele procesului educațional este asigurată prin realizarea  tuturor 

tipurilor: inițială, continuă/ permanentă, finală. Buna funcționare și eficienta procesului educațional 

este susținută de evaluarea diagnostică, formativă și sumativă. Măsoară performanta actuală, oferă 

date calitative; reduce timpul destinat actelor evaluative ample, sporindu-l pe cel destinat învățării. 

Instrumentele evaluării formative permit învăţătorului să stimuleze sau să dezvolte la elev procesele 

cognitive.  

Criteriile de evaluare trebuie să fie anunțate anterior și constituie un model de învățare 

autoreglată. Evaluarea trebuie să urmărească și să opereze cu aceleași obiective, criterii, metodologii 

pentru toți copiii. 
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PROFESOR ÎN SALA DE CLASĂ ȘI ÎN MEDIUL ONLINE 

 

Profesor înv. primar- Papuc Carmen Cristina  

Școala Gimnazială Nr.1- Novaci, jud. Gorj 

      

         În contextul școlii moderne, profesorul are rolul de a proiecta și organiza orele de curs astfel 

încât să contribuie la dezvoltarea tuturor competențelor cheie prevăzute în programa școlară, 

competențe care se suprapun și se întrepătrund pentru formarea profilului unui absolvent ancorat în 

realitatea socială si culturală din care face parte. 

         Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației.. Așadar, la 

competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația cu elevii săi, iar această relație continuă 

să fie la fel de importantă și în mediul online. Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă 

http://oaji.net/articles/2020/2056-1582717079.pdf
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mai multă autonomie în învățare, folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a 

procesului de învățare online, poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în 

capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți. 

        Lecțiile online au început în luna martie a anului școlar 2019-2020 destul de nesigur, cu o 

mulțime de întrebări și probleme de rezolvat. Ne-am întrebat ce platformă educațională să alegem, 

cum să creăm o clasă virtuală, ce program de lucru să alegem, cum vom transmite elevilor 

cunoștințele, cum își vor crea toți elevii cont pe acea platformă, dacă au toți elevii noștri conexiune 

la internet și computer, tableta sau smartphone pentru a participa la lecțiile online. Am găsit soluții 

pentru toate problemele, de multe ori prin efort individual, fiindcă în foarte scurt timp a trebuit să ne 

adaptăm cu toții noii situații. 

         Am postat lecții, teme, teste pe diferite platforme educaționle, am dialogat pe platforma 

Adservio, sau Classroom. Am avut astfel prilejul să experimentăm, pe parcursul unui an școlar, pe 

lângă învățământul tradițional și varianta e-learning. Deși ambele stiluri educaționale prezintă 

limitări, dar și avantaje, sunt totuși situații în care e-learning poate fi alegerea optimă pentru o instruire 

eficientă și de succes. Lecțiile online sunt un instrument de învățare nou pentru majoritatea elevilor, 

pofesorilor părinților. 

         Dincolo de greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse peste noapte, majoritatea unităților de 

învățământ s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ online, considerând că este important 

să se pregătească pentru școala viitorului- şcoala online. Este şi cazul școlii  unde îmi desfăşor 

activitatea. La noi nu s-a oprit deloc predarea. De pe 12 martie am predat în continuare online pentru 

că s-a putut face pregătire, fiecare profesor a fost responsabil și a luat în serios această muncă. Cel 

mai mare câștig a fost că profesorii s-au unit, iar copiii au venit la această întâlnire online și au 

împărtășit profesorilor cunoștințele din domeniul IT, și astfel s-a creat o apropiere și o empatie între 

profesor și elev. Profesorii au realizat, că modul în care se îmbinau metodele tradiționale cu predatul 

online aducea plus valoare. Cel mai mare câştig a fost că profesorii, au fost foarte uniți, spre uimirea 

lor, copiii i-au învățat și ei niște lucruri cu folosirea tehnologiei, a fost un proces de învățare reciproc. 

Copiii au fost iubitori si profesorii sau bucurat de prezența lor, iar părintii au fost mulțumiti. 

         Tehnologia este un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, 

cât și pentru elev, învăţarea online încurajează profesorul să-şi recunoască controlul pe care îl are 

asupra propriei cariere, să se familiarizeze cu metode diverse, să împartă cunoştinţele, materialele cu 

alţii, asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia, facilitează transmiterea cunoștințelor, 

ușurează, pe de o parte, evaluarea, deoarece aceasta se poate face prin platformele utilizate, se pot 

folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult mai ușor, se poate da mai ușor 

un feedback în momentul activității online.  

       Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să 

înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor, o mentalitate deschisă, motivantă și pasionată 

de ceea ce fac. Toate aceste schimbări au în prim plan dezvoltarea competențelor copilului aflat în 

creștere.     Din punct de vedere al elevului, beneficiile învăţării online sunt multiple, aceştia pot 

exersa și aprofunda sub formă de jocuri interactive noțiuni predate anterior,se pot bucura de aceste 

resurse educaționale când şi unde doresc. 

        În mediul online elevii sunt mai receptivi la informațiile venite din zona digitală, experiența 

aceasta fiind una pozitivă, oferindu-le oportunitatea de a se distra, fără să își dea seama că învață în 

același timp. Învăţarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, provocarea 

este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât 
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în clasă, cât și în mediul de acasă. Tehnologia îi ajută pe elevi să devină capabili să identifice ceea ce 

au nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează resursele online și aplică informațiile la teme și proiecte. 

Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea, le dezvoltă abilități de gândire critică, care stau la 

baza dezvoltării raționamentului analitic, îi învață să ia decizii mai coerente. 

         Jocurile interactive desfăşurate în mediul online sunt instrumente excelente care îi învață pe 

copiii să se disciplineze, să respecte regulile și îndrumările pentru a participa, să aibă răbdare, o altă 

abilitate și o caracteristică a inteligenței emoționale.         

       Elevii își dezvoltă sentimente pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci când dobândesc noi 

deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin mai încrezători, mai dornici să exploreze și să 

descopere lucruri noi.  

       Şcoala online îi ajută pe elevi să fie mai implicați în acest proces și mai interesați să-și dezvolte 

baza de cunoștințe, poate fără să-și dea dau seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și 

implicat. Prin intermediul învăţării online, părinţii au posibilitatea monitorizării activității copilului, 

au posibilitatea de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale copilului, de a detecta 

eventualele probleme, de a comunica rapid şi eficient cu cadrul didactic. Aşadar, vorbim despre o 

școală care trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, 

bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, despre elevii care își mențin bucuria de a 

învăța în orice context.  

       În continuare voi prezenta câteva avantaje și dezavantaje. 

       *Avantaje: utilizarea tehnologiei ( mai ales a telefoanelor în timpul orelor), termene mai lungi 

pentru rezolvarea/ postarea temelor, programul/orarul mai flexibil, predarea interactivă, au învățat să 

fie independenți și autodidacți. 

     *Dezavantaje: lipsa interacțiunii cu colegii de clasă/școală, au dus dorul pauzelor și a freamătului 

din curtea școlii, a glumelor, poznelor, îmbrățișărilor. Elevii au resimțit foarte mult lipsa libertății. 

       Din punctul meu de vedere, școala online a fost o adevărată provocare pentru toți, munca de 

acasă s-a dovedit eficientă dar cu multe sacrificii din partea tuturor celor implicați. Consider că, 

răbdarea și devotamentul profesorilor au fost punctele forte deoarece lecțiile online au necesitat o 

pregătire prealabilă, adaptarea mesajelor și conținuturilor la particularitățile de vârstă ale elevilor, 

selectarea instrumentelor potrivite pentru desfășurarea în bune condiții a orelor. Noi, dascălii, am 

încercat să regândim învățarea și să o adaptăm la nevoile societății actuale, să facem în așa fel încât 

învățarea online să fie la fel de eficientă ca cea de la școală. În aceste condiții, nemaiîntâlnite până 

acum, am dat dovadă de mult calm, dăruire, dragoste față de elevii noștri pe care i-am îmbrățisat 

virtual la sfârșitul fiecărei ore. 
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THE BOY-HEROINE AS A FIRST STAGE IN THE PROCESS OF ATTAINING 

ANDROGYNY IN WILLIAM SHAKESPEARE’S  PLAYS 

 

                Profesor Hălăngău Orania-Florina  

Liceul  Tehnologic „Nikola Tesla”, București 

 

Literary histories have signaled the fact that English drama was the place of cultural 

transformation in the Renaissance (Rackin, v.102, 1987, 32). This transformation was both, practiced 

and canonized. Theatre was the ground where changing gender was not only a commonplace, but also 

an instance ready to show it, to enact it, to condemn it. Changing gender was a major interest for the 

Renaissance because women’s roles were played by men. 

Women are a decisive authority for the restoration of the androgynous being. Renaissance 

drama suggests this, although women’s parts were played by men (Rackin, 29). 

According to Michael Shapiro (Shapiro, 1996, 2), women were “kept off stage, so that […] images 

of women could be mediated by male performers”. One of the reasons for such measure consisted in 

the fact that female sexuality represented “a force felt to be more threatening than male 

homosexuality” (Shapiro, 2) and “England may have been late rather than recalcitrant in introducing 

actresses into commercial companies” (Shapiro, 2). The fear of female sexuality, therefore, brought 

about a paradox: men were allowed to play female characters, consequently to doubly change their 

identities. They were interpreting a part and they were impersonating women. Audiences were aware 

of this practice, gender undoubtedly becaming a matter of costumes. Renaissance drama had to deal 

a lot with heroines taking on a male persona not only for the sake of the theatrical device, but also as 

a greater and the only purpose of their cross-dressing within the play world. Accordingly, we are 

facing a double cross-gender circumstance, which adds layers of identity able to build a complex and 

total personality in the spirit of androgyny and for attaining the visionary supreme reality, a condition 

“devoutly to be wished”. 

Looking more closely at the stages in the process of attaining this, by theatrical suggestion, 

the first thing to note is boys playing women’s parts was the norm of the theatrical representations. 

Rosalind mentions: “...as boys and women are for the most part cattle of this colour” (Shakespeare, 

1996, III.ii. 413-414). Her words might suggest that the English audience believed that girls and boys 

could be interchangeable. Yet theatregoers were fully aware of the difference society had imposed 

between men and women, but they reveled in the suspended difference. 

For the Renaissance audience, familiar with the Neo-Platonic idealism, the sexual ambiguity 

of the boy-heroine in masculine garb must have evoked the mythical tradition of the androgyne figure. 

This type of mythical androgyny consisted in a fusion of contrasts within the same individual. One 

of the modalities the merger could be achieved was by cross-dressing. When changing clothes, the 

individual has access to a state wherein sexes’ fusion is attained. This is the assertion of our 

unconscious, of our daydreams, which come to complete a possible but unexpected desire. This state 

of being is total, complete, and reinstates the mythical, perfect primary human condition. Still, 

reaching the androgyne identity when playing the other gender could only be transcendent. It evokes 

a moment when people surpass the limitation of the human condition, to enact an androgynous image 

and manifestation. 
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Before approaching the male-female rapport in a few of Shakespeare’s plays - The Merchant 

of Venice, As You Like It, and Twelfth Night – I find it necessary to revise women’s status in the 

Renaissance and to look at the idea of marriage, a landmark that defined women’s identities and 

governed their existence during the Renaissance.  

Both literary and alternative histories talk about the male dominance over women in 

whatever aspect of life. By the end of the Elizabethan age, the humanist tradition of instructed women 

melted away and along the 16th and 17th centuries, English women were excluded from the areas in 

which they had worked and acted before (Rackin, 32; Shapiro and Rackin, v.102, 1987, 836). Many 

writers of the period created feminine projections of their own ideals, maintaining a misogynistic 

attitude (Ben Jonson in Epicoene: Or, The Silent Woman, for instance) towards women, however. This 

misogynistic attitude was doubled by a practice, which rendered an inferior position for women both 

socially and spiritually. In Ben Jonson’s Epicoene, or The Silent Woman, Morose is tricked by his 

nephew into getting married. The wife he takes to himself is young, fair, yet silent. In the end, the 

wife appears to be neither silent nor a woman. Consequently, the marriage dissolves, as Morose could 

not stay married to a boy (as is the actor playing him). The end of the play shows Jonson’s reluctance 

to bestow on women, even in the world of creation, a status and a lot, other than those society had 

already imposed on them. Woman, therefore, underwent the same restrictions in the play, as woman 

in the real life was subjected to. 

But marriage was a domain where women could be considered fit and at ease. Approached 

from a psychological point of view, marriage was the archetypal symbol of the relationship between 

man and woman (Rackin, 30), which allows bringing together contrasts of gender attributes. When 

shown on stage, life became a network of relationships between the two genders where cross-dressing 

was a necessity. Choosing the part of a woman and, moreover, of a male persona of a woman played 

by a boy, involves changing views about the relations between masculine and feminine gender 

attributes within the individual human psyche and cultural context that causes and incorporates them 

further. In each of the plays, the women who are to be married wear male disguise and in each situation 

the disguise plays a decisive role, enabling and even motivating the marriage. 

Cross-dressing was, subsequently, another way of asserting feminine identity in the teeth of 

Renaissance patriarchy. 

In Shakespeare`s plays, cross-dressing comes not only to complete the plot, but also to solve 

it (Rackin, 31), precisely in the spirit of the androgyny myth to prove the greater strength of the 

reunited genders. Portia’s male disguise helps Antonio out of the crucial situation. At the same time, 

she helps herself since she loves Bassanio. Her aiming at marrying him is, in fact, what motivates her 

to do it in the first place. 

On the other hand, by playing a boy’s part – Ganymede – Rosalind enables Silvius to marry 

Phoebe. By impersonating her own part and gender – Rosalind – she enables Orlando to marry herself. 

Consequently, she gives him access to her and thus she helps herself accomplish her love. 

In Twelfth Night, Viola’s impersonating a boy, Cesario, serves both herself when trying to 

conquer Orsino’s heart and Olivia when doubled by her twin brother, Sebastian. 

On the other hand, cross-dressing decisively contributes to the shaping of complete 

identities. With Portia we clearly see feminine aspects projected onto a traditionally male identity. 

Her disguise helps her prove that human mind is not gender-framed. Dress a woman in male clothes 

- she seems to say -, and she will make the world go round. At the same time, besides suggesting 

complex beings, cross-dressing brings about sexual ambiguity, which leads to challenging the 
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boundaries of intimacy, both of oneself and of others. In As You Like It, Rosalind is the character 

whose knowledge surpasses that of any other character’s in the play: the male actor playing a woman, 

who is in turn impersonating a male character. Like Rosalind, Viola from Twelfth Night experiences 

both female and male perspectives. They give her a more complex view on life. 
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL 

 

                                                                 Profesor Oprea Mihail Adrian 

                                                                      Scoala Gimnaziala Nr. 1 Fundeni, jud. Calarasi 

 

         Invatamantul online este un tip de invatamant la distanta, este educatia care are loc pe internet. 

In ciuda popularitatii in crestere a cursurilor online, 

formarea traditionala incearca sa adopte mijloace 

mai noi de a mentine interesul cursantilor. In 

situatia traita acum in contextul pandemiei, 

educatia online este mai potrivita, insa nu este 

accesibila tuturor. 

        Profesorul trebuie sa se concentreze pe crearea 

experientelor utile elevilor care ar genera cel mai 

bine invatarea. Participantii la cursuri trebuie sa fie 

si profesorii si elevii. Profesorii modeleaza 
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discutiile si activitatea elevilor pentru a usura dobandirea obiectivelor de invatare. Tehnologia trebuie 

adaptata in functie de particularitatile de invatare cunoscute si cu respectarea particularitatilor de 

varsta si individuale ale elevilor. 

         Cursurile traditionale ii ajuta pe cei mici sa interactioneze mai bine, sa fie mai disciplinati si sa-

si imbunatateasca aptitudinea fizica, sa-si formeze deprinderi de comunicare si ascultare, deprinderi 

de viata independenta, deprinderi de munca, deprinderi de stil de viata sanatoasa. 

         Invatarea in clasa ii ajuta pe elevi si profesori sa se cunoasca mai bine. Profesorii pot sa cunoasca 

elevii mai bine si sa evalueze punctele forte si slabe, sa ghideze copilul in atingerea obiectivelor 

propuse.  Invatarea in clasa este mai utila datorita unei interactiuni continue intre cursanti si profesori 

pentru ca ii ajuta pe elevi sa nu aiba teama de examene. Interactiunea cu profesorii contribuie la 

motivatia elevilor de a obtine note mai mari.  

         Data fiind situatia actuala, starea de urgenta instituita de la o zi la alta, au provocat un adevarat 

experiment in domeniul educatiei. Sistemele educationale au fost nevoite sa se adapteze situatiei. 

Copiii si profesorii au fost nevoiti sa-si mute activitatea online, sa invete sa utilizeze diferite 

tehnologii si platforme digitale pentru a continua predarea. Copiii si profesorii s-au adaptat la noul 

mod de abordare al educatiei, la un nou mod de comunicare. Exista si dificultati in adaptare.  

         Facand o analiza tragem cateva concluzii cu privire la avatajele predarii online si ale predarii 

traditionale:  

✓ copiii petrec mai mult timp in familie, se bucura de sprijinul parintilor. 

✓ activitatile de invatare se desfasoara intr-un mediu familiar, placut si fara zgomotul din 

clasa. 

✓ relatiile dintre scoala si familie s-au imbunatatit. 

✓ aceasta perioada a favorizat invatarea si dezvoltarea unor aptitudini ale parintilor prin 

folosirea intrumentelor si platformelor pe care lucrau copiii. 

✓ predarea online a favorizat colaborarea profesorilor (experiente noi, schimb de idei si 

materiale.) 

        Predarea traditionala - avataje:  

✓ socializarea 

✓ detinerea controlului in mentinerea atentiei copiilor, precum si dirijarea modului de 

realizare a sarcinilor individuale de lucru. 

✓ se dezvolta creativitatea copiilor prin crearea unui mediu educational stimulativ. 

     Pentru copiii mici este foarte greu sa lucreze online. Ei sunt conditionati de disponibilitatea unui 

adult care sa ajute copilul in manuirea mijloacelor tehnice, in colectarea materialelor de lucru. Cu 

elevii mici trebuie sa desfasori activitati in grup, in echipa, sa formezi deprinderi. 
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PAȘI MICI SPRE INTEGRAREA EDUCATIVĂ 

 

Prof. înv. primar Ardelean Cristina-Daniela 

Școala  Gimnazială „I. G. Duca” Petroșani-Hunedoara 

 

„Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o 

pregătire pentru un viitor, în bună măsură, imprevizibil.” (Jacques Delors) 

 

Problematica lumii contemporane a generat un număr de imperative din ce în ce mai bine 

precizate atât în sfera culturii a cunoașterii, cât și  în cea a educației.  

În societatea de astăzi, asistăm la o explozie informațională care conduce nu numai la creșterea 

cantitativă a cunoștințelor, ci și la esențializare, la integrare. În această perioadă, asistăm la 

dezvoltarea unei noi abordări educaționale, care trebuie să țină seama de cerințele viitorului și de 

necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul copilului de astăzi. Cu alte cuvinte, 

educația se poate muta dinspre actual către posibil.  

Astfel, evoluția practicii pedagogice contemporane cunoaște o dinamică importantă. 

Curriculum-ul școlar  trebuie să deschidă o poartă largă spre comunicare, spre cooperare. De aceea, 

începutul mileniului trei aduce o nouă provocare cadrului didactic şi nu numai.  

În acest context, este necesar să ne gândim la noul model în educație, la adaptările la specificul 

național şi, respectiv, la concordanța cu exigențele viitorului, în dorința de a avea un învățământ 

pertinent şi modern.  

Primul pas pentru integrarea educativă este depistarea cerințelor educative speciale. 

Identificarea copilului cu cerințe educative special se face de către familie, cadrele didactice, medici 

specialiști sau medici de familie. Evaluarea, expertizarea şi orientarea  şi/sau reorientarea școlară a 

copilului cu CES se face de către comisiile şi serviciile specializate.  

Al doilea pas constă în identificarea nevoilor educative speciale pe care le prezintă copilul, de 

către Comisia Internă de Evaluare Continuă din cadrul școlii.  

Al treilea pas este emiterea propunerii şi implicit a deciziei de acordare a sprijinului care poate 

fi luată fie la nivelul instituției de către Comisia Internă de Evaluare Continuă pentru copiii cu 

dificultăți de învățare sau de dezvoltare,  fie prin certificat de expertiză şi orientare școlară elaborate 

de Comisia pentru Protecția Copilului. Această decizie include atât forma de integrare, cât şi tipul de 

intervenție de care are nevoie copilul şi se ia numai cu acordul părinților ori la cererea acestora.  

Factorii decisivi ai integrării  sunt:  

Copilul cu cerințe educative speciale este  factorul principal, deoarece atitudinea lui față de 

acest sprijin este determinant, întrucât este necesară întreaga lui colaborare.  

Familia copilului este şi ea un factor important pentru că de ea depinde atât luarea deciziilor la 

nivelul organismelor abilitate, cât şi întreaga derulare a programului de intervenție.  

Cadrul didactic tutore este şi el un factor decisiv: aplicarea unui program personalizat nu este 

un lucru comod şi cere din partea cadrului didactic atenție şi pregătire suplimentară precum şi 

colaborare cu cei implicați în program-cadrul didactic de sprijin , logopedul, psihologul şcolar.Tot de 

atitudinea cadrului didactic depinde şi atitudinea clasei incluzive.  
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Clasa incluzivă-colectivul integrator este unul din factorii ce pot influența la un moment dat cel 

mai mult, în sens pozitiv sau negați, integrarea unui copil cu CES.  

Părinţii copiilor colectivului integrator  sunt un alt element care poate acționa decisiv în cazul 

integrării școlare a unui copil cu deficiențe, motiv pentru care acești părinți trebuie consiliați şi 

informați pentru sensibilizarea lor referitor la drepturile şi necesitățile persoanelor cu cerințe speciale.  

Şcoala incluzivă  la nivelul de decizie poate  accepta sau nu integrarea unor copii, iar aceste 

decizii le poate lua numai din motive obiective.  

Decizia de orientare şcolară luată la nivelul serviciilor abilitate  este de asemenea un factor 

decisiv. Aceste servicii trebuie să aibă în vedere repere cum ar fi dorinţa părinţilor corelată cu 

evaluarea psihopedagogică a copilului, resursele școlii incluzive corelate cu experienţa acesteia în 

situaţiile de integrare şi cu planurile de dezvoltare ale acesteia, numărul de cadre didactice de sprijin 

corelat cu arealul pe care îl pot acoperi, distanţa şcolii inclusive de domiciliul copilului, dar corelată 

cu numărul de eşecuri şcolare ale acestuia în cadrul instituţiei respective.  

Niciunul din factorii enumeraţi nu trebuie să piardă din vedere că integrarea se face în interesul 

copilului, în scopul acordării şanselor care ar putea conduce la dezvoltarea armonioasă a personalităţii 

sale.  
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COLABORAREA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE ÎN PROCESUL EDUCATIV 

 

Profesor Mintariu Laura 

Școala Profesonală Specială Ion Pillat Dorohoi, Botosani    

 

În procesul de promovare a educaţiei incluzive, în cadrul parteneriatului educaţional un rol 

deosebit revine colaborării între școală și familie, care, în calitate de parteneri, au obiective comune, 

bazate pe principii de reciprocitate. Astfel, cadrele didactice și părinţii sunt uniţi de dorinţa comună 

de a-i sprijini pe copii în dezvoltare. În acest parteneriat, fiecărui actor îi revine un rol anume. Rolurile 

parentale de bază se realizează în cadrul familiei, precum și în relaţiile de tip „școală –familie” și ţin 

de creștere, învăţare și modelare. În interiorul structurii extinse „familie – școală”,părinţii trebuie să 

realizeze roluri de învăţare, acţiune, sprijinire și luare de decizii. În mod normal,părinţii folosesc toate 

aceste roluri variate în complex, dar le accentuează pe unele, în funcţie de situaţia dictată de familie 

sau de relaţia „școală – familie” (Schaefer, 1985). 

Rolurile cadrelor didactice, esenţiale procesului de parteneriat, includ rolurile centrate pe 

familie: de sprijin, educare și îndrumare. 



 
      

REVISTA PROFEDU – NR. 15/SEPTEMBRIE/2021 
ISSN-2559 – 6950 

Rolurile care vizează implicarea familiei în activităţile școlii și ale clasei ţin de îngrijire, 

susţinere, ghidare și luare a deciziilor. Împreună, părinţii și cadrele didactice pot sprijini parteneriatul 

prin comportamente de colaborare, planificare, comunicare și evaluare. (Epstein și Dauber, 1991; 

Swick, 1991). 

Părinţii și cadrele didactice au responsabilităţi multiple și sunt în permanenţă sub presiunea 

timpului, într-o societate în continuă schimbare. În aceste condiţii, parteneriatul „școală – familie” se 

integrează în procesul de învăţare, determinând succesul acestuia. 

Un rol deosebit în  parteneriatului educaţional  îi revine colaborării  între școală și familie. 

Cadrelor didactice le revine rolul de liant care menţine colaborarea și, prin instrumente eficiente, 

maximizează beneficiile școlii pentru toţi copiii și pentru familiile acestora. 

Procesul de implicare a familiei/părinţilor în parteneriatul „școală-familie” se realizează în câteva 

modalităţi: activ și pasiv, formal și informal. 

Activ  -Părinții sprijină activităților școlare și ajutorul la clasă oferit de părinți. 

Pasiv - Părinţii  se  asigură că elevii (copiii lor) au toate cele necesare pentru şcoală, atunci 

când pleacă de acasă.    Modalităţi de implicare a familiei/părinților  Părinții participă  la activităţile 

unui grup de lucru  din şcoală, la nivelul căruia se iau decizii care vizează şcoala, cum ar fi : comitetul 

părinților pe școală, asociația părinților, Consiliul de administrație, grup/grupuri de sprijin, etc 

Formal /Informal 

Părintele vine la școală să discute despre progresele copilului său, participă la activitățile 

organizate în școală, activează ca voluntar etc 

În literatura de specialitate (Fruchter, 1992) au fost identificate patru principii iminente pentru 

îmbunătăţirea rezultatelor școlare ale copiilor: 

Părinţii sunt primii profesori ai copiilor și au o influenţă permanentă asupra 

valorilor,atitudinilor și aspiraţiilor acestora. Succesul educaţional al copiilor cere o congruenţă între 

ceea ce se predă în școală și valorile exprimate acasă. Cei mai mulţi dintre părinţi – indiferent de 

statutul economic, de nivelul educaţional și/sau mediul cultural, sunt puternic interesaţi de educaţia 

copiilor și pot oferi un sprijin substanţial, dacă li se oferă cunoștinţe și oportunităţi specifice. Școlile 

trebuie să preia conducerea în eliminarea sau cel puţin reducerea barierelor tradiţionale în implicarea 

părinţilor. 

În accepția UNICEF (1993), parteneriatul instituţiei de învăţământ cu familia/părinţii 

reprezintă o strategie care și-a demonstrat eficienţa acolo unde a fost aplicată, iar bunele practici 

implementate deja confirmă că acesta se poate realiza în baza următoarelor principii fundamentale: 

✓ părinţii sunt consideraţi de personalul școlii ca participanţi activi în educaţia copiilor,care aduc 

o contribuţie reală și valoroasă în acest demers; 

✓ părinţii participă realmente în luarea deciziilor referitoare la activităţile școlii (ex.: 

modificarea orarului etc.); 

✓ tuturor părinţilor li se oferă oportunităţi de participare activă la experienţele educaţionale ale 

copiilor lor; 

✓ copilul/elevul este tratat drept actor activ în relaţia “școală – familie”; 

✓ responsabilitatea dezvoltării și evoluţiei copilului, dar și succesele obţinute, se împart între 

școală și părinţi; 

✓ relaţia “școală – familie” constituie fundamentul restructurării procesului educaţional,precum 

și al dezvoltării comunităţii; 
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✓ eficienţa profesională a personalului școlii (cadrelor didactice, managerilor) se va maximiza 

prin dezvoltarea unor competenţe concrete, esenţiale conexiunii cu părinţii și comunitatea. 

În școala cu practici inclusive si, in particular, in scoala speciala parteneriatul dintre personalul 

școlii și părinţii elevilor cu cerinţe educaţionale speciale poate contribui la progresul acestora. Dacă 

părinţii sunt realmente interesaţi de progresul copilului și manifestă disponibilităţi de colaborare cu 

personalul școlii, atunci informaţiile pe care le pot oferi cadrului didactic despre copil pot reprezenta 

o bază pentru luarea celor mai adecvate decizii. 

La rândul său, cadrul didactic poate ajuta părinţii să devină mai sistematici și mai eficienţi în acţiunile 

educative realizate în mediul familial. Prin urmare, orice demers educativ  eficient cere o coordonare 

a acţiunilor între cadrele didactice și părinţi, nu numai la nivelul obiectivelor propuse pentru realizare, 

dar și în privinţa metodelor, tehnicilor, formelor de activitate și a feedback-ului. 

În acest context, în parteneriatul educaţional, pot fi utilizate diverse forme de acordare de sprijin 

familiilor de către cadrele didactice, inclusiv: 

 Comunicarea informaţiilor 

 Primirea și oferirea informaţiilor părinţilor, organizarea ședinţelor cu părinţii în scopul 

revizuirii opţiunilor educaţionale pentru copiii acestora și identificarea căilor de soluţionare a 

problemelor existente. 

 Accesul la comunitate 

 Antrenarea/contractarea de  furnizori de servicii educaționale pentru copii cu CES și 

consolidate legăturile cu organizaţiile din comunitate, din instituţiile religioase, alte școli, 

grupuri civice și profesionale etc pentru a complet la nevoile familiilor care solicită ajutor. 

 Planificarea întocmită cu grijă, precum și acţiunile bine gândite, duc la diminuarea stresului 

care însoţește trecerea oricărui copil de la viaţa de acasă la viaţa școlară. 

 Pregătirea copiilor cu CES pentru etapele de tranziţie de succes implică colaborarea cadrelor 

didactice cu familia copilului, cu furnizorii de servicii în programele noi și cele anterioare ale 

copilului. Pentru a facilita integrarea copiilor în noile programe, cadrele didactice trebuie să 

stimuleze abilităţile funcţionale ale acestora, participarea socială, independentă și de grup. 

 Facilitarea etapei de tranziţie. 

 Suport în formarea abilităţilor de autoadministrare 

Copiii aflaţi în situaţii de dificultate se descurcă mult mai greu în dobândirea abilităţilor de 

autoadministrare, din cauza complexităţii acestor activităţi. 

Cadrele didactice și părinţii trebuie să trateze copilul individual, ţinând cont de priorităţile 

lui, atunci când stabilesc obiectivele pentru formarea abilităţilor de autoadministrare. 

Copiii cu cerințe educaţionale speciale vor beneficia în activităţile zilnice de interacţiunea cu 

ceilalţi copii și adulţi. Supravegherea atentă, formularea întrebărilor, comunicarea și participarea 

copiilor sunt câteva exemple de activităţi care stimulează interacţiunea socială pozitivă. Cadrul 

didactic poate reduce barierele sociale dintre copiii din cadrul unei clase prin planificarea unor 

activităţi care să stimuleze prietenia dintre copii. 

 Suport în formarea abilităţilor sociale 

Participarea independentă și participarea activă în grup sunt abilităţi esenţiale pentru un copil care 

este pe punctul de a experimenta cu succes un program de incluziune. Copiii cu CES au nevoie de 

condiţii pentru a-și exersa zi de zi abilităţile în contextul activităţilor din clasă. Cadrele didactice pot 

ajuta copiii să dobândească abilităţi de participare activă și independentă prin folosirea unui limbaj 

clar și concis. Astfel, asistând părinţii și oferind informaţii specifice despre noile oportunităţi pe care 
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școala le oferă pentru dezvoltarea și creșterea copilului lor, cadrele didactice pot contribui ca 

integrarea acestuia să se desfășoare într-un mod firesc. 

 Facilitarea participării independente și participării în grup 

În opinia cadrelor didactice, a părinţilor și a elevilor, o condiţie importantă a unui program reușit 

de integrate îl constituie colaborarea reciprocă și colaborarea cu specialiștii (Statuback și Stamback, 

1996), care se materializează în formarea unor grupuri de sprijin. Specialiștii cu abilităţi și pregătire 

specială (psihologii, psihiatrii, asistenţii sociali, nutriţioniștii, specialiștii în logopedie, în terapia 

muncii și cultura fi zică, etc.), implicaţi în activitatea de sprijin a dezvoltării copiilor cu CES, pot oferi 

suport cadrelor didactice care elaborează programe de incluziune. Succesul colaborării în promovarea 

respectării drepturilor copiilor și asigurarea incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale ţine 

de ajutorul și sprijinul reciproc al participanţilor. 

 

Sugestii pentru dezvoltarea unor parteneriate de succes: 

1. Nu există o abordare unică potrivită tuturor tipurilor de parteneriat. 

2. Perfecţionarea și dezvoltarea actorilor parteneriatului reprezintă o investiţie esenţială. 

3. Comunicarea reprezintă temelia unui parteneriat eficient. 

4. Flexibilitatea și diversitatea reprezintă cheia succesului. 

5. Instruirea, asistenţa și fondurile oferite din sursele externe școlilor se consideră un avantaj. 

6. Schimbarea înseamnă/necesită timp. Dezvoltarea unui parteneriat de succes „familie – școală” 

necesită un efort continuu în timp, iar soluţionarea unei probleme determină apariţia a noi 

provocări. 

7. Efectele parteneriatului urmează a fi evaluate în mod regulat, folosind indicatori multipli. 

 

 

IMPORTANŢA JOCULUI DIDACTIC ÎN GRĂDINIŢĂ 

 

Prof. înv. preşcolar Dinicică Karina 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 38, Timişoara, jud.Timiş 

 

Jocul este o experienţã naturalã, universalã ce face parte din viaţa de zi cu zi. Pretutindeni în 

lume copiii se joacã individual sau în grupuri mici, explorând med iul înconjurãtor, cunoscându-şi 

colegii, legând prietenii, descoperindu-se pe sine, învãţând, dezvoltându-se. Pentru fiecare copil joaca 

nu este doar un mijloc de distracţie, ci şi o exprimare a personalităţii şi de explorare a lumii. Jocul 

reprezintă una din activităţile umane fundamentale. Prin joc, copilul îşi construieşte lumea, o apropie, 

o analizează şi încearcă s-o înţeleagă. 

Jocul didactic este un important mijloc de educaţie intelectuală, care pune în valoare şi 

antrenează capacităţile creatoare ale copilului, facilitează procesul de asimilare, fixare şi consolidare 

a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ, influenţează dezvoltarea personalităţii 

preşcolarului.  

Jocul didactic este un prilej de a completa unele lacune, de a asimila şi de a folosi cunoștințe 

noi, de a-şi dezvolta limbajul sub aspect fonetic, lexical, gramatical, prin intermediul lui se fixează, 

se precizează şi se activează vocabularul, se contribuie la formarea unor noţiuni matematice, este 
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folosit pentru cunoașterea realității pe o cale mai accesibilă, deoarece copiii descoperă unele adevăruri 

noi pentru ei, angajându-se în eforturi de gândire ce le oferă satisfacții. 

La copiii mici, jocul didactic este cel mai eficient mijloc de dezvoltare, deoarece asigură o 

participare activă şi deconectantă la acţiuni care, altminteri, ar păstra un caracter pasiv. Se spune că 

jocul didactic devine o formă a învăţării dacă regulile (sarcinile) sunt formulate pe înţelesul copiilor; 

că „metodele activ-participative introduse în cadrul jocului didactic sporesc eficienţa lui; că aplicarea 

de noi variante ale aceluiaşi joc măresc interesul şi participarea copiilor.  

Jocul didactic îmbină armonios elementul instructiv cu cel distractiv, asigurând într-un mod 

antrenant, activizant pentru cei mici, unitatea între acţiunea prin joc şi sarcina didactică propusă. 

Această împletire dintre elementele instructiv-educative şi cele distractive contribuie la trezirea unor 

stări afective complexe, prin care copiii sunt stimulaţi să participe activ la activităţi, fapt care duce la 

eficientizarea actului didactic. Prin jocul didactic educatoarea realizează sinteza, consolidarea, 

evaluarea cunoştinţelor copiilor într-un mod plăcut şi de asemenea reuşeşte să le valorifice în contexte 

diverse, inedite, el contribuie la dezvoltarea fizică, intelectuală, senzorială, a unor trăsături de 

personalitate, a unor aptitudini estetice sau a unor calităţi morale. 

Jocurile didactice „ajută la transmiterea, repetarea şi exersarea cunoştinţelor şi informaţiilor 

sub formă ludică. Motivaţia şi plăcerea copiilor pleacă de la jocul în comun cu alţi elevi” (Schaub, 

H., Zenke, K., (2001) Dictionary of Pedagogy , p. 161). În cadrul grădiniţei, jocurile didactice se 

desfăşoară de obicei în activităţi dirijate, cu întreaga grupă, dar se pot desfăşura şi în activităţile la 

alegere. Fac parte din jocurile cu reguli şi manifestă sporite influenţe în planul structurării profilului 

intelectual şi moral al preşcolarului, pregătindu-l pentru şcoală.  

In planificarea acestor jocuri se va ţine cont de faptul că jocurile didactice îi angajează în mai 

mare măsură pe plan intelectual  în  comparaţie  cu  celelalte jocuri,   de  preferinţă, desfăşurându-se 

în etapele de dimineaţă. Jocurile vor fi organizate cu întreaga grupă de copii, copiii primind recomandările 

necesare pe măsură ce acestea se desfăşoară, indicaţiile verbale prealabile fiind date într-o mai mică 

măsură. Aceste jocuri se pot organiza şi individual sau pe grupuri mici, în acest mod unii dintre copii 

reuşind   să   recupereze   cunoştinţele   referitoare   la   numărat, diferenţierea culorilor, mărimilor, 

denumirii, clasificării etc. 

Jocurile didactice trebuie să fie cultivate în mod special, încurajate şi îndrumate cu tact pentru a 

ajuta copiii să-şi mărească treptat capacitatea de a rezolva în mod independent sarcini cu caracter 

didactic, de a colabora între ei, găsind cele mai bune soluţionări, de a deveni mai atenţi, mai preocupaţi 

şi cu mai multă perspicacitate. Învăţând prin joc copilul trebuie să se distreze în acelaşi timp; îmbinarea 

domeniului distractiv cu cel instructiv duce la apariţia unor stări emotive complexe care stimulează şi 

intensifică procesele de dezvoltare psihică. 

Reuşita jocului didactic este condiţionată de proiectarea, organizarea şi desfăşurarea lui 

metodică, de modul în care educatoarea sau învăţătorul ştie să asigure o concordanţă deplină între 

toate elementele ce-l definesc. Fiecare joc are laturi constitutive prin care se diferenţiază de celelalte 

jocuri sau forme de activitate din grădiniţă - conţinut, sarcină didactică, reguli, acţiune de joc. Manifestând 

creativitate, educatoarea va determina dezvoltarea creativităţii copiilor, va realiza echilibru între 

preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, creatoare, depăşind 

înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare şi creaţie a copiilor se dezvoltă 

spontan. Aplicând cu pricepere jocul didactic, educatoarea trebuie să poată valorifica unele din 

bogatele resurse formativ-educative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o 

activitate ce solicită efort susţinut, dar într-o atmosferă de voie bună, de cooperare, de înţelegere. 
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A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile 

educative şi didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita încă decât 

o acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes imediat şi 

puternic. Folosirea jocurilor didactice dă posibilitatea verificării activităţii creatoare, jocul 

dezvoltându-le procese psihice precum: gândirea logică, memoria şi imaginaţia creatoare. Încorporate 

în activitatea didactică, elementele de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduc 

varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie şi de bucurie, de divertisment şi de destindere, ceea 

ce previne apariţia monotoniei, plictiselii sau stării de oboseală. Restabilind un echilibru în activitatea 

preşcolarilor, jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale acestora, furnizează o motivaţie 

secundară dar stimulatorie,  asigură un randament maxim în cadrul procesului de învăţământ. 

 Ideea folosirii jocului în ativităţile educative nu este nouă. Şi Platon în Republica recomanda: 

“Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de a cunoaşte înclinaţiile 

fiecăruia.” (Platon,  Republica, Editura Antet, 2005) 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂȚI DIDACTICE 

 

Prof. înv. primar, Papuc Carmen Cristina 

Școala Gimnazială Novaci- Pociovaliștea, jud. Gorj 

 

        Creativitatea constituie o tematică inepuizabilă mai ales în ceea ce privește implicațiile ei în 

educație. Structurându-se ca însușire esențială a personalității, creativitatea conturează și desăvârșește 

individualitatea, conferindu-i valoare socială umană. Modalitățile stimulării ei continuă să nască 

întrebări, să suscite cercetări și să aștepte răspunsuri. 

         Capacitatea de a formula întrebări și de a urmări o problemă în toate fazele rezolvării 

sale,conduce la posibilitatea sau la ascuțirea abilității de a susține un punct de vedere, de a urmări 

căile de argumentare ale celorlalți, respectând demersul intelectual și discursul partenerilor de 

discuție. Înfrângerea reținerii de a participa la discuție, încurajarea comentariilor devin astfel condiții 

de influențare a dezvoltării creativității. 

       Pentru elevi este importantă diferențierea în aprecierea cerințelor corelate scrierii unei povești. 

Nici o întrebare nu este,, greșită”. Se apreciază, se răspunde, se reformulează pentru a integra în 

activitate toți elevii. 

       ,, De-a reporterul” este un joc didactic utilizat cu succes pentru că place și pentru că îi determină 

pe copii să adreseze întrebări, iar formularea acestora trebuie să fie una conformă, adecvată 

răspunsului anterior primit. Interesante se dovedesc a fi cele legate de lecția care se derulează, în 

legătură cu tematica acesteia. De exemplu,,Dumbrava minunată”,de Mihail Sadoveanu: ,,Reporterul”  
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dorește să afle cât mai multe caracteristici ale personajului principal. Astfel, el va adresa cât mai multe 

întrebări care să servească interesul căruia trebuie să-i răspundă: Cum arăta? Câți ani avea? Cum era 

îmbrăcată? De ce a plecat de la bunici?etc. Elevii vor fi stimulați să treacă și într-un registru superior, 

al propriilor interese, care ar putea fi satisfăcut prin răspunsul la întrebări de genul: Ai dori să afli 

ceva mai multe despre Lizuca?... 

       Despre participarea la lecție, impactul pe care aceasta a avut-o asupra elevilor, dacă le-a stârnit 

interesul, toate acestea reprezintă itemi pe care ,, reporterul”îi poate integra n investigația sa. Ce nu 

ți-a plăcut în lecția de astăzi ? Răspunsurile la asemenea întrebări ,,de control” mi-au oferit surpriza 

de a descoperi cât de bine observă elevii încărcătura afectivă a muncii didactice. 

       Proiectul ,,O poveste pe săptămână” mi-a oferit prilejul de a iniția pas cu pas deprinderea de a 

nara, de a lega fapte, personaje, locuri. Ideea am primit-o de la elevi, văzându-i cu câtă plăcere 

demarează în conceperea unui text-poveste și percepând faptul că aceștia au dificultăți în a prezenta 

într-un text coerent imagini cotidiene, dar simt o evidentă plăcere în a construi lumi alternative, 

tărâmuri în care totul este posibil. 

       Ideea că pot și ei să fie pentru câteva minute ,,scriitori”, plăcerea și mândria de a fi cel mai bun 

și astfel, povestea cea mai interesantă să fie împărtășită colegilor de pe ,,Tronul poveștilor” sau să 

reprezinte începutul de la care săptămâna viitoare ceilalți vor trebui să înceapă alte povești, iată ce îi 

poate motiva pe elevi să dorească să spună poveștile lor. 

       Aceste introduceri nu aveau cum să se repete, dorința de a fi original îi însuflețea, demonstrându-

mi că elevii mici pot fi conduși spre a-și educa și dezvolta originalitatea prin joc și mici recompense. 

       Așa cum am anticipat mai sus, prima etapă a constat în schimbarea finalului unor povești sau 

continuarea firului epic ala altora. Exemplu: Ce se putea întâmpla cu fata babei dacă nu era mâncată 

de balauri? Cum ar fi ajutat-o fata moșneagului? 

       Etapa a doua a însemnat crearea unor texte scurte care să continue un început dat, din care se 

puteau afla atât personajul  ( personajele ) cât și inițierea conflictului. Exemplu: A fost odată o fetiță 

foarte neastâmpărată care nu asculta de părinții ei. Sau: Era odată un împărat foarte bătrân care se 

temea că va muri și nu avea cui lăsa moștenire tronul. 

       Elevii au realizat( la început oral ) individual, în perechi sau pe grupe, în clasă sau acasă, texte 

pe care le expuneau în fața clasei, fără reținere. Se observau apropieri destul de substanțiale față de 

textele citite, cunoscute, dar povestea avea un cuprins și o încheiere. Astfel, elevul era pregătit pentru 

alte compuneri, compoziții școlare. 

       Este știut că povestea reprezintă o atracție pentru școlarii mici și selectarea unor fapte reproduse 

din alte povești, relatări, întâmplări apropiate sau similare basmelor arhicunoscute, nu ne-a împiedicat 

să ne continuăm proiectul, ba chiar am stabilit că vom încerca să devenim conștienți de faptul că 

ideile nu sunt toate ale noastre și astfel, ne vom păzi de ,,păcatul” de a repovesti ceea ce știam din altă 

parte. 

       Etapa a treia le-a dat elevilor din clasa a III a posibilitatea să-și scrie povestea, s-o ilustreze, s-o 

tehnoredacteze, să conceapă o copertă. Începutul poveștii se referea doar la personajul principal: 

croitor, ieduț, lup, fetiță sau la câteva cuvinte cheie: cizmar, sărăcie, fermecate, împrăștiate. 

       Textele compuse de elevi au constituit sâmburele revistei clasei, în care apar cele mai reușite 

texte care chiar dacă nu au o valoare literară intrinsecă, au o valoare școlară-afectivă. Consider că 

elevii mei sunt mai fericiți pentru că au posibilitatea de a-și pune imaginația la lucru, de a-și exersa 

abilitățile de autoapreciere în raport cu ce au creat anterior sau față de ceea ce creează colegii lor. 
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 Recomand și altor învățători procedeul acesta de a crea povești cu elevii pentru că rezultatele, 

satisfacțiile întrec efortul. Elevii mei au găsit un mod de a da viață cizmarului sărac care face pantofi 

pentru vecinii săi, la fel de săraci ca și el, dar pantofii făcuți de el pot să-i facă pe oameni să se simtă 

fericiți. Sau același cizmar sărac care face pantofi fermecați pentru împărat, astfel încât acesta să vadă 

cât de chinuiți sunt supușii săi,  Acestea sunt doar două idei, mai mult atâtea formulări năstrușnice, 

mai ales munca pe care o depun căutând prin cărți și dicționare, mai este modul în care îl văd că 

evoluează, sunt capabili de a face comentarii pertinente, lucrează în echipe, pe grupe, se întrec, se 

apreciază pe sine și pe ceilalți, comunică liber în scris, citesc ceea ce scriu colegii lor, citesc cât mai 

multe povești și fac analogii. 
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IMPORTANTA EDUCATIEI IN FAMILIE - CEI SAPTE ANI DE ACASA 

 

                                                                 Profesor Oprea Mihail Adrian 

                                                                      Scoala Gimnaziala Nr. 1 Fundeni, jud. Calarasi 

 

       Psihologii spun ca educatia din primii ani de acasa, de care au parte cei mici in familie, defineste 

in buna masura viitorul adultului. Fiecare etapa din viata copilului isi pune amprenta asupra 

dezvoltarii sale afective , motrice, intelectuale. 

        ,,Cei sapte ani de acasa” reprezinta educatia pe care parintii o ofera copilului in prima parte a 

copilariei. Regulile de comportament si educatie oferite in aceasta perioada sunt definitorii pentru 

formarea lui ca adult. A educa un copil nu inseamna doar sa il inveti sa scrie, sa citeasca si sa fie un 

bun exemplu la scoala. 

         In familiile de astazi parintii isi petrec tot mai putin timp alaturi de copiii lor. Foarte importante 

pentru copii sunt activitatile din afara gradinitei. (in familie si in contexte diferite de viata). Parintii 

trebuie sa puna la dispozitie materialele de care au nevoie, sa organizeze corespunzator spatiul, sa-i 

dea posiblitatea sa exploreze, sa descopere , sa se joace in diferite spatii , sa interactioneze cu adulti 

si copii si nu in ultimul rand sa ofere propriul lor comportament de urmat. 

         Copiii pot invata pana la sapte ani ordine, deprinderi de autoservire, igiena, curatenie si 

exprimarea propriilor nevoi, exteriorizarea trairilor, sentimente si emotii atat pozitive cat si negative, 

bune maniere si comportament, limbaj corect, modul de a relationa cu ceilalti si de a raspunde la 

diverse provocari ale mediului inconjurator, consecventa in realizarea unei sarcini, concentrare a  
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atentiei, perseverenta in realizarea unei sarcini, alegerea motivelor si a motivatiilor atunci cand vrea 

sa faca ceva. 

            Parintii sunt datori sa predea copiilor lectii despre iubire, responsabilitate, consecventa, 

comunicare, acceptare, toleranta si gandire rationala. Doar asa ii ajuta sa devina adulti functionali 

increzatori in propriile forte,  capabili sa-si gestioneze emotiile, sa se defineasca in relatiile cu cei din 

jur, sa gandeasca singuri, sa fie critici si sa perceapa in mod rational realitatea. Parintele este dator sa 

invete copilul valorile si atitudinile cele mai potrivite care sa il pregateasca pentru viata. Pentru a 

forma un copil cu stima de sine, sigur pe el, cu incredere in propria lui valoare trebuie sa ii aratam 

iubire. Parintele investeste afectiune si timp in relatiile cu copilul, ii accepta individualitatea si ii 

satisface nevoile sale. Copilul isi formeaza astfel o baza de securitate care il dezvolta armonios in 

plan intelectual, social si valoric (respectul fata de ceilalti, responsabilitate, spirit civic, toleranta, etc). 

            O alta sarcina importanta a parintilor este predarea lectiei despre responsabilitate si 

consecventa. Copilul imita comportamentul parintilor. Trebuie invatat de mic sa-si asume 

responsabilitatea pentru activitatile sale, sa discearna intre bine si rau. Capacitatea de a comunica este 

cea mai importanta trasatura a unui viitor adult de succes. Cuvintele transmit informatii si emotii, 

motiveaza si inspira. 

             Copilul trebuie sa invete valorile acceptarii si tolerantei pentru a dezvolta relatii autentice si 

profunde cu propria individualitate si cu ceilalti oameni. El trebuie sa aiba o gandire rationala, o buna 

capacitate decizionala. Daca gandeste singur va fi critic, va percepe in mod rational realitatea si isi 

va forma un sistem de valori autentic. 

           Unele din insusirile dobandite in aceasta perioada devin stabile pentru tot restul vietii : spiritul 

de competitie, altruismul, cooperarea, atitudinea pozitiva fata de diverse sarcini, altele influenteaza  

dezvoltarea de mai tarziu.  

           Parintii au o foarte mare influenta  asupra copiilor in primii ani de viata, cand le transmit celor 

mici valori pe care urmeaza sa le respecte si ei odata cu integrarea in societate, acolo unde isi vor 

asuma alte obiceiuri noi. Este bine sa le transmitem micutilor invatamintele pe care le consideram noi 

necesare si care ii vor ajuta sa fie oameni respectuosi si demni de respect la randul lor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR ARTISTICO-PLASTICE LA VÂRSTA 

PREŞCOLARĂ 

 

                               Prof. înv. preşcolar Dinicică Karina 

                                            Grădiniţa PP nr. 38, Timişoara, jud Timiş 

 

Activităţile artistico-plastice constituie un important mijloc de dinamizare a vieţii psihice a 

copilului, a proceselor sale intelectuale, afectiv-voliţionale şi motivaţionale. 

Educaţia plastică iniţiază copiii în utilizarea unui limbaj specific, pentru a le dezvolta sensibilitatea şi a le da 

posibilitatea de exprimare, de transmitere şi receptare conştientizată a unor conţinuturi emoţionale, cu ajutorul 

desenului, picturi, modelajului. 

Educaţia estetică poate avea o puternică influenţă asupra trăsăturilor morale prin trăirile 

afective în faţa operelor artistice, în contemplarea peisajelor naturii, în observarea a tot ce este corect 

şi frumos în comportarea şi activitatea celor din jur, asigură condiţii propice pentru stimularea şi 

promovarea creativităţii în toate domeniile de activitate, inclusiv în munca de învăţare. 

La  vârsta  preşcolară  copilul  are  tendinţa  de  a  exprima  în lucrările  lui,  bazându-se  pe  

experienţa  personală.  De  aceea  este  bine  să  se  acorde  copilului  libertatea  de idei, de a găsi 

mijloace şi forme prezentare a propriilor impresii despre lume, în care să se reflecte emoţiile şi 

sentimentele trăite. Activităţile artistico-plastice constituie un mujloc de dinamizare şi exprimare a 

vieţii copilului.  Motivaţia  copilului  pentru  activităţile  artistico-plastice  este  nevoia  de  exprimare  

a  propriilor trăiri,  nevoia  de  a  reda  imaginea  într-un  mod  artistic  sau  plăcerea  ce  a  povesti  în  

imagini.  Reprezentările plastice ale copilului evoluează treptat spre o redare cât mai realistă, alteori 

intervine imaginaţia creatoare şi trece spre fabulaţie, spre ireal. 

Cu ajutorul activităţilor de desen, copiii ajung să dobândească unele priceperi şi deprinderi 

elementare de a reda în imagini artistice realitatea, de a îmbina linii, forme, culori, etc. astfel încât să 

obţină efecte artistice. Desenând un obiect oarecare, copiii trebuie să ţină seama de părţile lui 

componente şi de însuşirile acestora; să compare aceste părţi între ele, pentru a realiza imagini cât 

mai apropiate de realitate; de asemenea, ei se află în situaţia de a oglindi caracteristicile esenţiale ale 

unor categorii de obiecte, de fiinţe, etc., de a generaliza. 

Prin desen copilul se simte important, descoperind o altă variantă de exprimare a ceea ce simte, 

a ceea ce gândeşte şi cum percepe lumea înconjurătoare. Educatoarele şi părinţii trebuie să încurajeze 

şi să ghideze paşii copiilor pentru dezvoltarea gustului pentru frumos, artă şi pentru dezvoltarea unei 

personalităţi complexe. Elementele plastice care se învaţă la grădiniţă sunt: punctul, linia, pata de 

culoare, forma şi combinaţii ale acestora. In prima etapă, copilul învaţă să deseneze utilizând creionul 

grafic, apoi creioanele colorate şi mai târziu carioca.  

Pentru utilizarea elementelor grafice şi instrumentele specifice desenului, se pot proiecta 

activităţi cu teme simple precum: „Fulgerul, Floarea, Nori, Soarele, Omul,  Copacul etc”, iar apoi se 

trece la compoziţii mai complexe. Din punct de vedere psihologic, desenul poate fi utilizat fie ca test 

de inteligenţă, fie ca test de personalitate. Ca test de inteligenţă- testul omului- detaliile anatomice şi 

vestimentare calculează vârsta mentală a copilului. Testul omului arată expresia de sine sau a 

copilului. Ca test de personalitate desenul este luat drept oglinda de reflexie a personalităţii. Copilul 

desenează spontan, ce este important pentru el pozitiv şi negativ. Pentru copil, desenul exprimă un 

fel de proiecţie a existenţei sale. 
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Activitatea de pictură se desfăşoară diferit de cele de desen prin faptul că se utilizează 

instrumente diferite (pensula, acuarele, guaşe, pastă de dinţi, paie, dopuri de plută etc.), în funcţie de 

context şi de vârsta copilului. 

Prima forma de exprimare prin pictură la copiii mici este dactilopictura. La aceasta vârstă, 

copiii nu au bine dezvoltaţi muşchii mici ai mâinii şi nu îşi pot coordona bine mişcările, le este foarte 

greu să picteze cu pensula. De aceea, învaţă să picteze mai întâi cu degetul, apoi să utilizeze pensula 

sau alte instrumente (vata, ştampile etc). Tehnica picturii cu pasta de dinţi este asemănătoare cu cea 

a dactilopicturii, urma lăsată de pasta de dinţi este frumos conturată.  

Alte posibilităţi de îmbogăţire a fanteziei copiilor oferă tehnica stropitului prin sită şi şabloane. 

Pe suprafaţa de decorat se aplică şablonul decupat din hârtie simplă de ziar, prin mutare repetată, 

după fiecare strat de vopsea suflată se obţin efecte de umbră, de îndepărtare şi apropiere a siluetelor. 

Având în vedere faptul că la vârsta preşcolară copiii au tendinţa de a exprima în lucrările lor dorinţa 

de cunoaştere, se poate folosi de asemenea şi tehnica  „Pata de culoare'”. Tehnica scurgerii şi suflării 

culorii dezvoltă sensibilitate pentru armonia cromatică. Pictura cu trestia sau paiul: se picură mici 

pete de culoare pe hârtie cu ajutorul pensulei sau a unui burete. Copiii vor obţine astfel structuri 

atractive şi creative: ”Tufişuri”,  „ Foc de artificii” 

Pictura cu sfoara,   copilul se foloseşte de o sfoară pentru a elimina vopseaua, după ce s-a pus 

o cantitate mică de vopsea în mijlocul unei foi şi se trage sfoara de la un capăt, după ce a fost aşezată 

într-o anumită formă peste pata de culoare fluidă între două foi. Pictura cu buretele - se taie buretele 

în bucăţi mici, uşor de manevrat. Există mai multe moduri în care copiii pot să le utilizeze. 

Pentru majoritatea copiilor desenul şi pictura reflectă  cu adevărat jocul imaginaţiei şi al plăcerii de a 

lucra cu creioane colorate şi cu acuarele. Când stăpânesc tehnica desenului şi a picturii, copiii 

realizează în aceste activităţi chiar performanţe. Învăţându-i pe copii să observe natura şi să încerce 

a o reda prin anumite modele, stimulându-le curiozitatea, oferindu-le cadrul în care ei să se poată 

exprima tot atât de bine ca şi prin limbaj, îi ajutăm să se exprime independent şi creator. Folosirea  

tehnicilor  de  lucru  nu  trebuie  să  fie  un  scop  în  sine,  ci  o  modalitate  de  realizare  a  unor 

subiecte în concordanţă cu temperamentul şi sensibilitatea fiecărui copil. 

 În acest mod de exprimare a lumii, copilul îşi dezvoltă abilitatea vizuală şi manuală, îşi 

exersează capacitatea reprezentativă, imaginaţia, forţa de creaţie, perseverenţa, voinţa, iniţiativa. 

Aceste abilităţi descoperite şi exersate pot deveni, în timp, aptitudini pentru desen şi pentru creaţii în 

acest domeniu.  
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ACORDAREA PARAMETRILOR REGULATORULUI ÎNTR-UN SISTEM DE 

REGLARE AUTOMATĂ A TEMPERATURII 

 

Profesor Măceșaru I. Ionela Cristina 

Liceul Tehnologic Turceni, jud. Gorj 

 

 

Temperatura este mărimea care caracterizează starea de încălzire a unui corp. Măsurarea 

temperaturii se face cu ajutorul termometrelor. Măsurarea temperaturii este o problemă legată de 

definirea acestei mărimi cât şi de utilizarea unor scări de temperatură adecvate metodelor practice de 

măsurare.  

Se lucrează în general cu două noţiuni: 

✓ temperatură empirică (practică) – prin care se înţelege un parametru termic care are 

proprietatea că întrun sistem izolat format din mai multe corpuri în contact termic, condiţia 

necesară şi suficientă de echilibru este ca toate corpurile să aibă aceeaşi valoare a temperaturii; 

✓ temperatură absolută (termodinamică) - prin care se înţelege factorul de proporţionalitate al 

schimbului de energie prin efect termic pentru fiecare corp dintrun sistem termodinamic. 

Pentru măsurarea temperaturilor se defineşte o scară precisă cu valori stabile şi reproductibile 

între care să fie stabilite relaţiile de interpolare şi care să fie cât mai apropiată de Scara termodinamică 

de temperatură derivată din legile termodinamicii. 

Unitatea de măsură In Sistemul International (SI) este Kelvinul (K). Temperatura 0 K 

este numită zero absolut şi este punctul in care moleculele şi atormiiau cea mai mică energie termică.  

Se mai folosesc alte două scări de temperatură: scara Fahrenheit în Statele Unite şi scara Celsius în 

ţările europene. 

 

Relaţiile de transformare a  temperaturi exprimate în scările Kelvin, Celsius şi Fahrenheit sunt 

prezentate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. 

Transformare din Transformare în Formula 

Celsius Kelvin K = oC + 273,15 

Kelvin Celsius oC = K – 273,15 

Fahrenheit Celsius oC = (oF – 32) / 1,8 

Celsius Fahrenheit oF = oC x 1,8 + 32 

Fahrenheit Kelvin K = (oF + 459,67) / 1,8 

Kelvin Fahrenheit oF = 1,8 x K – 459,67 

 

II. VOCAȚIE ȘI MISIUNE 
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Măsurarea electrică a temperaturii prezintă importanţă în ceea ce priveşte mărimile termice, 

indirect putând fi folosită la măsurarea debitelor, a presiunilor joase, a valorii efective a tensiunilor şi 

curenţilor. 

Temperatura de măsurat nu este identică cu temperatura măsurată din cauza efectuării unor 

schimburi de căldură între mediu şi traductor. 

 Reglarea temperaturii 

Sistemele de reglare automată a temperaturii sunt printre cele mai utilizate atât în economie cât  şi în 

aplicaţii casnice. Din punct de vedere al destinaţie sistemele de reglare automată a temperaturii pot fi 

sisteme pentru instalaţii frigorifice sau sisteme pentru instalaţii de încălzire. 

În multe situaţii, schemele pentru măsurarea temperaturii sunt incluse în bucle de reglare a 

temperaturii pentru incinte termostate. Dacă încălzirea se face electric, nu este indicat ca alimentarea 

schemei de măsurare să se facă de la aceeaşi sursă de putere ca şi rezistorul de încălzire, deoarece pot 

apare cuplaje parazite importante, care măresc histerezisul temperaturii reglate.  În acest caz este 

indicat ca alimentarea pentru încălzire să se realizeze în curent alterenativ, iar alimentarea schemei 

de măsurare în curent continuu. 

În cele mai simple instalaţii termice, schema bloc a unui sistem de reglare a temperaturii este 

cea din fig. 1.1. 

Sistemele de reglare a temperaturii din instalaţiile frigorifice sunt realizate, în majoritatea 

cazurilor, prin intermediul echipamentelor specializate cu acţiune continuă sau cu regulator 

bipoziţional. 

În instalaţiile termice la care timpul mort este mare, este necesară utilizarea sistemelor de 

reglare cu regulator PID sau PI. În unele situaţii, când timpul mort este foarte mare (Tm > T), se 

impune utilizarea unor regulatoare speciale (cu acţiune prin impulsuri). 

          

 
 

 

Fig. 1.1. Schema bloc a unui sistem de 

reglare a temperaturii 

 

Temperatura t din incinta 1 este realizată prin 

intermediul serpentinei 2, parcursă de agent 

termic (atunci când t > t0, unde t0 este 

temperatura mediului ambiant) sau de agent de 

răcire (atunci când t < t0). Dacă temperatura t 

are tendinţa să crească, regulatorul R comandă 

micşorarea secţiunii de trecere a organului de 

reglare – în cazul instalaţiilor de încălzire –  sau 

mărirea secţiunii de trecere – în cazul 

instalaţiilor frigorifice. 

    Exemple de SRA de reglare a temperaturii, cu structură evoluată 
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1. Pentru obţinerea unor performanţe superioare la reglarea automată a temperaturii se 

poate adopta un sistem de reglare în cascadă (Fig. 1.2). 

 

 

Fig. 1.2. Reglarea 

automată a 

temperaturii 

 

Bucla de reglare automată a temperaturii, conţinând traductorul de temperatură Tr1 şi 

regulatorul R1, include o buclă de reglare a debitului, formată din traductorul de debit Tr2, regulatorul 

R2 şi elementul de execuţie EE. Dacă temperatura t tinde să scadă faţă de valoarea prescrisă, 

regulatorul de temperatură R1 impune o valoare prescrisă mai mare la regulatorul de debit R2. Bucla 

de reglare interioară stabileşte debitul la noua valoare prescrisă, astfel încât temperatura t creşte, 

revenind la valoarea impusă. Sistemul de reglare în cascadă reacţionează foarte eficace la o 

perturbaţie de tipul unei variaţii a presiunii agentului termic la intrare.  

Dacă presiunea creşte brusc, creşte şi debitul agentului termic, existând tendinţa ca temperatura 

t să crească.  

Creşterea debitului este sesizată de traductorul Tr2 şi, în consecinţă, regulatorul R2 acţionează imediat, 

dând comanda de micşorare a secţiunii de trecere a organului de reglare. Debitul este adus la valoarea 

impusă înainte ca temperatura din incintă să aibă variaţii importante.  

 

2. Schema funcţională a sistemului de reglare a temperaturii în cazul unui fier de călcat este 

redată în fig. 1.3. 

 

 

 

      

 

Fig. 1.3.  

Sistem de 

reglare 

automată a 

temperaturii 

unui fier 

electric de 

călcat 
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Schema bloc a SRA cu schema funcţională din figura 1.3. este prezentată în figura 1.4. Resortul 

de contact se comportă ca un comutator bipoziţional, iar reglarea este bipoziţională. 

 

Fig. 1.4.  

Schema bloc a 

SRA cu schema 

de funcţională 

din figura 1.3 

 

 

3.Schema sistemului de reglare a temperaturii la un cazan încălzit cu abur. 

 

 

 

Fig. 1.5.  Schema funcţională a unui 

cazan încălzit cu abur. 

 

 

 

 

Fig. 1.6   

Schema bloc a 

cazanului 

încălzit cu 

abur din fgura 

1.5. 
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METODE MODERNE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE                                               

PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

 

Prof. înv. primar- Papuc Carmen Cristina 

Școala Gimnazială Novaci- Pociovaliștea, Jud. Gorj 

 

  Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe 

promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii. „Activ” este elevul care „depune efort de reflecţie personală, interioară şi 

abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, 

de elaborarea a noilor cunoştinţe. „Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material 

„activismului interior”, psihic, mental, să devină un purtător al acestuia.” (Ioan Cerghit).  

          

 BRAISTORMING-UL este una dintre cele mai răspândite metode în stimularea creativităţii. 

Reprezintă un mod simplu şi eficient de a genera idei noi. Este o metodă de stimulare a creativităţii 

în cadrul activităţii de grup. Principiile după care se fundamentează această metodă didactică sunt: 

1. Cantitatea determină calitatea. Participanţii trebuie să emită cât mai multe idei. Cadrul 

didactic este cel care determină elevii să se implice cât mai mult deoarece adresează întrebările 

necesare, ajută cu informaţii suplimentare şi îi conduce pe elevi la a găsi idei folositoare 

soluţionării problemei. Asociaţia liberă, spontană de idei, conduce la evidenţierea unor idei 

valoroase.  

2. Amânarea judecăţii ideilor celorlalţi. Această etapă oferă posibilitatea participanţilor să emită 

cât mai multe idei referitoare la tema propusă. Condusă cu tact pedagogic şi inspiraţie, metoda 

poate reprezenta o cale accesibilă spre învăţare, care stimulează creativitatea şi gândirea 

critică.  

     Etapele metodei:  

1. Se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru.  

2. Se solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid, în enunţuri scurte şi concrete, fără cenzură, 

a tuturor ideilor – chiar trăsnite, neobişnuite, absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în minte 

legate de rezolvarea unei situaţii-problemă conturate. Se pot face asociaţii în legătură cu 

afirmaţiile celorlalţi, se pot prelua, completa sau transforma ideile din grup, dar atenţie, fără 

referiri critice. Se suspendă orice gen de critică, nimeni nu are voie să facă observaţii negative 

3. Totul se înregistrează în scris, pe tablă, flipchart, video, reportofon etc 

4. Se lasă pauză de câteva minute pentru „aşezarea” ideilor emise şi recepţionate. 

5. Se reiau pe rând ideile emise, iar grupul găseşte criterii de grupare a lor pe categorii-simboluri, 

cuvinte-cheie, imagini care reprezintă posibile criterii. 

6. Grupul se împarte în subgrupuri, în funcţie de idei listate, pentru dezbatere. Dezbaterea se 

poate desfăşura însă şi în grupul mare. În această etapă are loc analiza critică, evaluarea, 

argumentarea şi contraargumentarea ideilor emise anterior. Se selectează ideile originale sau 

cele mai aproape de soluţii fezabile pentru problema pusă în discuţie. Se discută liber, spontan, 

riscurile şi contradicţiile care apar.  
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7. Se afişează ideile rezultate de la fiecare subgrup, în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, 

propoziţii, imagini, desene, cântece, colaje, joc de rol, pentru a fi cunoscute de ceilalţi. 

Învăţătorul trebuie să fie un autentic catalizator al activităţii, care să încurajeze exprimarea 

ideilor, să nu permită intervenţii inhibante şi să stimuleze explozia de idei.  

      CIORCHINELE- este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor 

dintre idei; este o tehnică de predare-învăţare care-i încurajează pe elevi să gândească liber, deschis 

și creator; este o modalitate de a construi asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor 

date; este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe şi convingeri, evidenţiind 

modul propriu de a înţelege o anumită tema, un anumit conţinut.  

Presupune următoarele etape: 

1. Se scrie un număr/temă care urmează a fi cercetat în mijlocul tablei. 

2. Se notează toate variantele/ideile care le vin în minte, în legătură cu tema respectivă, în jurul 

acestuia, trăgându-se linii între acestea şi numărul dat.  

3. Pe măsură ce se scriu variantele se trag linii astfel încât par a fi conectate.  

4. Activitatea se opreşte când se epuizează toate variantele/ideile.  

O altă metodă poate fi CUBUL:  

Exemplu: clasa a IV-a, „Verbul, consolidare”: 

I) DESCRIE: Descrie acţiunile toamnei cu ajutorul unor verbe (Ce face toamna?)  

II) COMPARĂ: Compară verbele date în funcţie de persoană, număr şi timp: persoana ……… 

persoana ……..… desenezi numărul ………. veţi cânta numărul ……….. timpul ………... 

timpul ……….…  

III) ASOCIAZĂ: Grupează (încercuieşte) verbele din următorul şir de părţi de vorbire: brumă, se 

strângeau, vânătorească, eram, pâclă, şuieră, jalnic, crivăţ, trist, frunze, se agită, să colinde, 

îngânduraţi, se ridica, el, Monica, miresme, cădeau, adia, boare, aromat, a brumat, fierbere, 

foşneau, va pleca, a trecut.  

IV) ANALIZEAZĂ: Corectează! cădeau = persoana a III-a, numărul singular, timpul prezent; e 

= persoana a II-a, numărul singular, timpul trecut; PERSOANA NUMĂR GEN FELUL 

PRONUMELE DEFINIŢIE FORME – 23 – Metode şi mijloace moderne utilizate de 

învăţători în procesul de predare-învăţare-evaluare ai cules = persoana I, numărul plural, 

timpul viitor.  

V) APLICĂ: Formulează o propoziţie cu verbul „a foşni”, la persoana a III-a, numărul plural, 

timpul trecut:  

VI) ARGUMENTEAZĂ: Explică de ce au fost grupate în acest fel verbele următoare: stau eram 

a trecut plângeam există îşi îndreaptă voi medita te găseai va colinda am gândit se vor afla se 

sperie Metoda cubului are avantajul că ajută la automatizarea prin exersare a algoritmului de 

abordare a subiectului, determină construirea unor strategii cognitiv – rezolutive 

transdisciplinare.  

       

 POSTERUL - este o metodă de fixare a unor cunoştinţe şi de transfer interdisciplinar. Poate 

fi aplicat în grup sau individual, folosindu-se materiale didactice diferite: fotografii, desene. Imaginile 

pot fi acompaniate de structuri verbale adecvate: versuri, ghicitori, jocuri, reflecţii.  

Etape: 

1. Se formează grupuri de câte 4 elevi;  
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2. Fiecare grup primeşte o foaie de tip A4 sau A3 şi material; 

3. Are loc descrierea unei situaţii, audierea unui text, identificarea a unei părţi a problemei pentru 

reconstituirea ei, a sarcinii de rezolvat. 

 Desfăşurare  

 În cazul unei teme mai mari aceasta va fi divizată în subteme;  

 Fiecare grupă îşi va alege o subtemă; 

 Membrii grupului îşi stabilesc responsabilităţile dominante: desenatorul, cercetătorul, 

administratorul (trebuie ca fiecare să participe la căutarea de materiale); 

 Copiii realizează un montaj de tip poster cu tema dată;  

 Elevii îşi prezintă lucrările, explicând logica aflată la baza modului de organizare (motivarea 

folosirii şi alegerii, imaginilor, culorii);  

 Posterele se afişează ca într-o expoziţie sau cu tehnica turul galeriei;  

 

TURUL GALERIEI reprezintă o tehnică de învăţare prin cooperare care stimulează 

gândirea, creativitatea şi învăţarea eficientă, încurajând elevii să-şi exprime opiniile cu privire 

la soluţiile propuse colegilor lor. 

 Descriere: 

1. Se formează grupuri de câte 4 elevi.  

2. Profesorul le dă elevilor spre rezolvare o sarcină de lucru care permite mai multe perspective de 

abordare sau mai multe soluţii.  

3. Elevii rezolvă sarcina, fie sub forma unei scheme, a unei mini-compuneri, fie sub forma unor colaje, 

desene, postere. Fiecare produs va fi însoţit de o coală albă.  

ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROIECTE 

     Prin învăţarea pe bază de proiect se trece dincolo de stimularea interesului elevilor. Proiectele bine 

concepute încurajează investigaţia activă şi dezvoltarea capacităţilor cognitive de nivel superior. 

EXPLOZIA STELARĂ - este o metodă de stimulare a creativităţii în munca de explorare a 

unui subiect, care conduce investigaţia elevilor în cinci direcţii precise, determinate de întrebări CE 

PRESUPUNE?  

Formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de elevi, în grup, prin 

interacţiune şi individual, pentru rezolvarea unor probleme.  

MATERIAL O stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, tablouri, ilustraţii, jetoane, siluete.  

 

Bibliografie: 

1. Bru Marc, 2007: Marc Bru, Metodele în pedagogie, Bucureşti,2007 
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ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ȘI PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE                              

AL MAȘINII SINCRONE 

 

Profesor Măceșaru I. Ionela Cristina 

Liceul Tehnologic Turceni, jud. Gorj 

 

 La mașina sincronă se disting două părți constructive principale: 

statorul și rotorul. Statorul are aceleași elemente componente ca și masina asincrona. În crestăturile 

practicate în miezul feromagnetic, realizat din tole de oțel electrotehnic izolate este plasată înfășurarea 

de curent alternativ a indusului (trifazata în general). Rotorul se realizeaza în două variante 

constructive: cu poli înecați (fig.1.a) și cu poli aparenți (fig.1.b). Câmpul magnetic inductor al mașinii 

este produs prin intermediul unei înfășurări de excitație alimentată în curent continuu, dispusă pe 

rotor. 

 
a                                                   b 

Fig.1. Secțiune transversală prin masina sincronă: a - cu poli înecți (plini); b - cu poli aparenți. 

 

 La mașinile cu poli înecași înfășurarea de excitație se plasează în crestăturile repartizate pe 

2/3 din deschiderea unui pol. La unitățile de putere mică miezul rotoric se realizează din tole ștanțate. 

La masinile de mare putere crestăturile se frezează în miezul rotoric realizat monobloc, din oțel de 

cea mai  bună calitate. 

 La mașinile sincrone cu poli aparenți, înfășurarea de excitație se realizează cu bobine 

concentrate plasate pe poli ca în fig.1.b. Piesele polare se execută fie masiv, fie din tole. Ele sunt 

prinse prin buloane sau alte mijloace de roată polară. 

 La mașinile sincrone de putere mijlocie și mare, în piesele polare, pe partea dinspre întrefier 

sunt practicate crestături în care se plasează un sistem de bare scurtcircuitate la capete, care pot fi 

privite ca elemente ale unei colivii obișnuite ale unei mașini asincrone și care intervin, funcțional, în 

procesul de pornire, în cazul oscilațiilor pendulare, la regimuri nesimetrice, etc. 

Alimentarea în curent continuu a înfășurării de excitație se face în mod obișnuit, prin intermediul a 

două inele plasate pe arbore (izolate față de acesta și legate galvanic cu capetele înfașurării), pe care 
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calcă periile în legatură cu bornele exterioare. Ca sursă de curent continuu se poate utiliza un 

generator de curent continuu, plasat de regulă pe același arbore cu mașina sincronă. 

 Întrefierul mașinii sincrone variază între 0,5 - 5 cm. Mașinile sincrone clasice se utilizează de 

obicei ca generatoare sincrone. Mașina sincronă cu rotorul de tip cu poli înecați prezintă la turații 

mari o siguranță mecanică de funcționare mai mare decât cea cu poli aparenți. Din acest motiv, 

generatoarele sincrone antrenate de turbine cu aburi sau gaze, în general de turații ridicate (peste 

1000rot/min), numite turbogeneratoare, se construiesc cu poli înecati. Generatoarele sincrone 

antrenate de turbine cu apă, de turații reduse, se construiesc cu poli aparenți și se numesc 

hidrogeneratoare. 

 Semnele convenționale utilizate pentru mașina sincronă în sistemele de acționare electrică 

sunt prezentate în figura 2. 

 
Fig.2.Semnele convenționale pentru mașina sincronă 

Caracteristici mecanice 

Mașina sincronă este utilizată în prezent din ce în ce mai mult în acționările de putere mare și cu 

viteze relativ reduse. 

Motorul sincron prezintă, comparativ cu alte mașini, avantajul că nu consumă putere reactivă - 

inductivă din rețea, dacă este excitat corespunzător și, dacă este supraexcitat, poate deveni furnizor 

de putere reactivă în rețea. 

Ca dezavantaje se pot aminti: 

- necesitatea curentului continuu pentru alimentarea excitației; 

- posibilitățile reduse de modificare a vitezei, limitate la comandă prin frecvență; 

- scheme de comandă complicate; 

- posibilitatea aparitiei pendularilor la variația bruscă a sarcinii, s.a. 

Caracteristica mecanică a mașinii sincrone alimentată la frecvența constantă f1 este o dreaptă paralelă 

cu axa cuplului, viteza unghiulară în regim stabilizat fiind dată de expresia : 

 (1) 

Peste o anumită valoare MK a cuplului sarcinii, masina sincronă iese din sincronism și se oprește. 

În scopul aprecierii posibilității de încărcare a mașinii sincrone, se folosește caracteristica mecanică 

unghiulară, definită ca dependența dintre cuplul M al mașinii sincrone și unghiul intern q între 

tensiunea de alimentare  și t.e.m. e determinată de fluxul inductor al mașinii (fig.3). 
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Fig. 3. Caracteristica mecanică unghiulară a mașinii sincrone cu poli plini 

Cuplul mașinii sincrone cu poli plini are expresia : 

 (2) 

unde MK este valoarea maximă a cuplului, la q = 900 , având expresia: 

 , Xd = Xq = Xs (3) 

La mașina cu poli aparenți, ecuația caracteristicii unghiulare apare sub formă : 

 (4) 

unde  (5) 

 

 

si  (6) 

În relatiile (3), (5) si (6) apar urmatoarele mărimi: 

Ω1 - viteza de sincronism; 

E0 - tensiunea electromotoare indusă de câmpul magnetic învârtitor inductor; 

U - tensiunea de faza statorică; 

Xd = ωLd – reactanța sincronă longitudinală; 

Xq = ωLq – reactanța sincronă transversală. 

Expresiile cuplului electromagnetic se obțin sriind ecuațiile mașinii sincrone în sistemul de 

coordonate fix față de rotor d,q,0. 

 
Fig.4. Caracteristica unghiulară a mașinii sincrone cu poli aparenți
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