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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ – 
PARTE DIN EDUCAȚIA PENTRU VIAȚĂ 

prof. înv. primar Alexiuc Mirela–Augustina 
Școala Gimnazială ,,Ioan Băncescu” Adâncata 

Abstract: 
Educația ecologică în școală este necesară, posibilă și utilă, este o nouă ofertă de învățare care 

paote duce la schimbări importante în comportamentul elevilor noștri. Protecţia mediului înconjurător 
se adresează atât minții, cât și sufletului elevilor.Pomovând colectarea selectivă și reciclarea putem 
forma o generație de adulți responsabili și implicați. 

Cuvinte cheie: educație, poluare, deșeuri, reciclare, responsabilitate. 

Mediul înconjurător constituie un mecanism viu, cu o complexitate deosebită, de a cărui 
integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană.Omul s-a aflat în mijlocul naturii de 
la începutul existenţei sale, folosindu-i toate darurile. Nu rareori, însă, ea îi opune şi manifestări 
oarbe, brutale, în faţa cărora rămâne înmărmurit şi neputincios.Cu timpul, oamenii au început să facă 
cercetări ştiinţifice şi să-i descifreze multe din tainele ascunse, înţelegând că manifestările ei se petrec 
sub acţiunea legilor ce o guvernează, pentru că în natură nimic nu se desfăşoară haotic şi întâmplător, 
ci numai sub impulsul implacabil al legilor obiective.Menţinerea echilibrului ecologic este esenţială 
pentru desfăşurarea normală a vieţii. 

Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiţia să o  respecte. Aceasta are nevoie de 
prieteni. Nu mila de vieţuitoare, ci respectul este necesar unei adevărate prietenii cu natura. 

Prin activităţile extracurriculareeste necesar să urmărim formarea unor trăsături pozitive de 
caracter- responsabilitate, respect,ocrotire, apreciere, compasiune – care să se statornicească în relația 
omului cu natura. Fără o conduită adecvată există pericolul distrugerii relației om- natură și trecerea 
de la armonie la război, la un război din care omul ar avea cel mai mult de pierdut. 

Pentru că viaţa nu poate fi separată de mediul ambiant, întreaga educaţie ar trebui îndreptată 
în direcţia protecţiei mediului înconjurător. Societatea umană trebuie să fie în interrelaţie şi să 
cunoască faptul că, fiecare acţiune a sa, va produce o reacţie care în complexul sistemelor vii este 
deseori imprevizibilă. Când resursele naturale vor fi epuizate pe scară largă şi mediul ambiant va fi 
poluat, nu numai acesta este cel care va suferi, ci şi sanătatea oamenilor va fi afectată. Aceasta din 
urmă, nu poate fi menţinută respirând aer poluat, consumând alimente şi apă contaminate cu pesticide 
şi alte substanţe chimice. Ce este sănătos pentru natură, de regulă este sănătos şi pentru vieţuitoarele 
sale. Fiecare om trebuie să fie responsabil pentru impactul pe care viața lui îl are asupra vieții planetei. 

Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii cât şi sufletului 
elevilor. Un rol deosebit îl prezintă stimularea interesului şi entuziasmului acestora. Şcoala joacă un 
rol major în educaţia privind mediul înconjurător, deoarece tinerii petrec o mare parte din timp aici şi 
pentru că este locul unde sunt transmise cunoştinţe care au menirea de a dezvolta atitudinea pozitivă a 
elevilor faţă de problemele mediului înconjurător. În general, majoritatea elevilor din România nu au 
formată o educaţie ecologică - pungi, ambalaje, cutii de plastic etc. aruncate în curtea şcolii sau pe 
stradă, stau mărturie lipsei de educaţie ce ar trebui să provină din familie şi să fie consolidată în 
instituţiile de învăţământ.  

Educația ecologică începe de-acasă,  când un copil poate diferenția „bun” de „rău”, când 
pricepe că anumite lucruri se aruncă și altele nu, și că ,,Pământul suferă” atunci când aruncăm 
gunoaie.Pentru că sunt în formare, cei mici vor adopta mult mai ușor comportamente pozitive față de 
mediul înconjurător, pe care le vor păstra, cel mai probabil, pe tot parcursul vieții. 

În mediul școlar, copiii sunt învățați  cum trebuie să aibă grijă de mediul înconjurător și pot 
înțelege noțiunile de poluare, colectare selectivă și reciclare.Protecția mediului înseamnă mai mult 
decât curățenie și aruncarea gunoaielor la „locul lor”. Mai ales că „locul lor” e ușor neclar.În această 
situație se află aparatele electrice vechi sau defecte și bateriile uzate, deșeuri care nu au ce căuta la 
coșul de gunoi, printre resturile menajere Colectarea selectivă și conștientizarea faptului că anumite 
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deșeuri sunt mai periculoase decât altele, sunt subiecte care intră încet, dar sigur, și în școlile din 
România. 

Colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora este importantă deoarece aduce 
beneficii pentru mediu și implicit pentru noi, oamenii. Dar ce este reciclarea? 

Reciclarea – o definiție simplă și pe înțelesul oricui – este procesul de descompunere și 
reutilizare a materialelor care altfel ar fi aruncate la gunoi și pierdute definitiv. 

Beneficiile reciclării pentru mediu: 
• se poate stopa creșterea depozitelor de deșeuri care poluează masiv, dar creează și o imagine

dezolantă a orașelor, distrugând sănătatea celor care trăiesc aproape de ,,gropile de gunoi”. 
• poluanții eliberați în aer și apă se reduc considerabil contribuind la stoparea factorilor care

distrug sănătatea oamenilor. 
• prin reciclare economisim cheltuielile pe termen lung cu energia – un singur bec poate fi

alimentat cu energie timp de 4 ore cu energia economisită de la o sticlă reciclată. 
• se conservă resursele naturale ale Pământului.
• studiile au arătat că reciclarea creează chiar și locuri de muncă.
În zilele noastre există o varietate largă de materiale pe  care le putem recicla și anume – deșeuri

de ambalaje, de sticlă, carton sau metal. 
Știați că? 

• O tonă de hărtie reciclată salvează de la tăiere 15 arbori maturi?
• Pentru obinerea hârtiei din fibre reciclate se folosește cu 70% mai puțină energie decât pentru

cea din fibre naturale? 
• O tonă de hârtie reciclată economisește energie pentru alimentarea unei gospodării timp de 6

luni, 2.5 barili de petrol? 
• Descompunerea naturală a plasticului sau a aluminiului în mediul înconjurător necesită peste

500 de ani? 
• PET –ul reciclat poate fi folosit pentru afabrica noi produse: covoare, mochete, încălțăminte,

genți, umplutură pentru haine de iarnă sau saci de dormit și chiar jucării? 
• Dozele de aluminiu folosite pentru îmbutelierea berii și a  sucurilor – pot fi reciclate la infinit,

deoarece aluminiul poate fi topit și refolosit de nenumărate ori? 
Educaţia ecologică prin şcoală iese și dincolo de şcoală, în lumea numeroasă a adulţilor cu 

multitudinea lor de preocupări şi ocupaţii, dar din ce în ce mai sensibili la ceea ce ar putea afecta 
viitorul generaţiilor ce vin. Educaţiei ecologice nimeni nu i se va putea sustrage, întrucât este o 
educaţie a tuturor. Statutul ei foarte dinamic, complex, universal, mereu înnoit şi înnoitor, este pe 
termen lung, însoţind întreaga existenţă umană.Aceasta este o educaţie a solidarizării acţionale. 
Strategiile transferului şi evaluării educaţiei ecologice acţionează între aceşti poli: observ, constat, 
analizez, iau măsuri. A şti trebuie să însemne şi a şti să acţionezi: sesizând, antrenând la faptă 
ecologică. Educaţia ecologică în şcoală şi dincolo de şcoală evaluează mereu contribuţia fiecăruia şi a 
grupurilor sociale în soluţionarea problemelor grave privind gospodărirea noastră planetară, starea ei 
de ordine, de resurse, de sănătate. Educaţia ecologică îndeamnă permanent la responsabilitate şi 
solidaritate, la reflecţii şi acţiune. Satisfacţiile sale vin din iniţiativă, din pasiune și acţiune, 
răspunzând unui imperativ planetar.  

Educaţia privind mediu înconjurător este un proces complex de lungă durată. Rezultatele 
concrete pot fi observate peste câţiva ani şi de aceea este necesar ca procesul de educaţie să înceapă 
foarte devreme şi să se continue de-a lungul întregului ciclu de învăţământ. S-a constat că atunci când 
sunt mici, copiii au o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător, aceasta modificându-se pe măsură 
ce cresc datorită influenţei exercitate de tehnologiile moderne şi modului de consum al vieţii moderne. 
Soarta viitorului vieţii în ansamblul ei depinde de gândirea şi efortul nostru de a menţine echilibrul în 
natură prin formarea unei conştiinţe ecologice de sine stătătoare în rândul oamenilor.  

Educația ecologică în școală este necesară, posibilă și utilă, este o nouă ofertă de învățare care 
a dus la schimbări importante în comportamentul elevilor noștri. Lor nu le este greu să planteze o 
floare, un copac, să se bucure de sosirea păsărilor călătoare, de susurul apei, să descopere micile 
minuni ale naturii și de ce nu, să ia atitudine când întâlnesc aspecte negative care degradează mediul 
înconjurător. 
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De sănătatea pământului depinde sănătatea noastră, de aceea trebuie să-i învățăm pe copii să 
iubească, să respecte și să ocrotească natura.Trebuie să refacem și să protejăm ceea ce ni se pare 
inepuizabil și gratuit, să protejăm singura planetă din Sistemul Solar pe care există viață și pe care 
existăm și noi.Avem datoria morală ca, împreună cu familia și comunitatea, să-i ajutăm pe copii să 
găsească răspunsuri la o serie de întrebări legate de tainele naturii, de strânsa legătură care e între om 
și mediul înconjurător, de influențele pe care la are omul asupra naturii. 

În întreaga muncă de educaţie ecologică cu şcolarii mici trebuie să ajungem la convingerea că 
mediul natural nu poate fi apărat numai într-o zi, ci în toate  zilele ale fiecărui an, în fiecare clipă a 
fiecărei zile, de toţi locuitorii planetei. Trebuie să apărăm Planeta Albastră, leagăn al civilizaţiei şi al 
vieţii, ea fiind casa noastră şi a tuturor vieţuitoarelor de pe Pământ. 

Bibliografie: 
Abrudan I., Bulgărean S., Deheleanu C., Onaci M., (2005) - ,,Educație pentru mediu”, Editura 
Silvania, Zalău. 
Bălăceanu Andra Oana,(2013), -,,Educația ecologică formală și importanța ei”, Editura  
Columna, București. 
https://www.raportaremediu.ro/2017/09/25/ce-este-reciclarea/. 
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ROLUL SOCIAL AL ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE 

prof. Andronic Sebastian, 
 Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava 

Abstract: 
Societatea contemporană, datorită revoluţiei tehnologice, presupune o creştere apreciabilă a 

timpului liber. Un rol important în ceea ce priveşte activităţile specific timpului liber îl are SPORTUL 
Jocul reproduce relaţii umane interpersonale, neavând drept scop o activitate productivă, un interes 
material, se execută într-un spaţiu şi într-un timp special circumscrise, fiind însoţit de un sentiment de 
tensiune, dar şi veselie şi de conştiinţa de a fi altfel decât în viaţa obişnuită. 

Cuvinte cheie: sport, profilaxie socială, urbanizare, sedentarism 

Rolul Educaţiei în procesul de invăţămant este astăzi de necontestat. Conţinutul instruirii la toate 
nivelurile de organizare (începand cu grădiniţa) se completează prin activităţile extraşcolare. 

Aceste activităţi au un conţinut diversificat şi acoperă o gamă largă de interese. O scurtă  
clasificare a programele extraşcolare subliniază principalele aspecte abordate: 
 Ştiinţific – prin proiecte, sesiuni, tabere, concursuri pe discipline, etc
 cultural-artistic – serbări, spectacole, cercuri de poezie, teatru, etc
 ecologic
 moral –civic – educaţie pentru combaterea drogurilor, fumatului, alcool, etc
 umanitar - prin acţiuni de voluntariat
 turistic – excursii, expediţii, tabere
 sportive - prin cluburi şi asociaţii sportive
 recreativ, de agreement.

Bugetul de timp liber a crescut şi va creşte semnificativ în viitor, principala cauză fiind revoluţia 
tehnico-ştiinţifică ce a stabilit noi relaţii între principalele segmente sociale. 

În această lucrare voi aborda ultimele aspecte ale activităţii extraşcolare, mai precis cele legate de 
activitatea sportivă şi de turism .  

În ierarhia activităţilor de timp liber, trebuie precizat că sportul ocupă un loc secund, chiar dacă 
abordarea activităţilor sportive este mai uşoară decât implicarea în activităţi specifice domeniilor 
economice, ştiinţifice, artistice, etc. 

SPORTUL PENTRU TOȚI 

Societatea contemporană, datorită revoluţiei tehnologice, presupune o creştere apreciabilă a 
timpului liber. Un rol important în ceea ce priveşte activităţile specific timpului liber îl are SPORTUL 
Jocul reproduce relaţii umane interpersonale, neavând drept scop o activitate productivă, un interes 
material, se execută într-un spaţiu şi într-un timp special circumscrise, fiind însoţit de un sentiment de 
tensiune, dar şi veselie şi de conştiinţa de a fi altfel decât în viaţa obişnuită. Cu toate acestea, chiar dacă 
indivizii implicaţi nu produc ceva real, se produc aproape întotdeauna schimbări în ceea ce priveşte 
construcţia personalităţii acestora şi formarea unor  noi aptitudini şi abilităţi. Activitatea sportivă se poate 
dovedi utilă în vederea pregătirii pentru alte activităţi, având o reală funcţie de modelare. Este o formă 
specială de producţie ce are drept rezultat construcţia unei personalităţi libere, armonioase.  

La nivelul întregii societăţi, această „cheltuire”a bogăţiei energetice are loc sub forma activităţilor 
sportive, activităţilor culturale, activităţilor mondene, activităţilor caritabile, etc. Sportul ca şi activitate 
neproductivă se constituie ca un debuşeu al excedentelor societăţii, un excelent mod de a regla presiunea 
socială într-o manieră non-violentă.  
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Un număr foarte mare de indivizi sunt direct implicaţi, fie ca spectatori, fie practicând diverse 
activităţi sportive, nu neapărat la nivel competiţional. Are loc astfel o restabilire a echilibrului pierdut 
dintre dezvoltarea fizică şi cea intelectuală. Din această perspectivă trebuie făcută o departajare între 
sportul de performanţă, care are drept scop victoria şi „sportul pentru toţi” care se concretizează ca un 
mod aparte de profilaxie socială. 

Se impune a fi făcută o departajare între sportul de performanţă şi „sportul pentru toţi”. Sportul de 
performanţă presupune profesionalism, iar activităţile specifice lui – antrenamentul şi competiţia  sportivă 
– nu se încadrează în gama celor caracteristice timpului liber. Marea masă a indivizilor participă din
această perspectivă, doar ca spectatori, poziţie care presupune totuşi implicaţii emoţionale, nu de puţine
ori foarte profunde.

Conceptul „ SPORTUL PENTRU TOŢI ” a fost formulat de Consiliul Europei în cadrul 
eforturilor pentru dezvoltarea culturii având drept scop extinderea binefacerilor sportului în rândul 
maselorlargi ale populaţiei.  

Astfel se asistă la o democratizare a sportului. Activităţile specifice sportului pentru toţi sunt 
elemente structurale ale timpului liber, manifestări ale fiinţei umane în domeniul libertăţii. 

Chiar dacă în ansamblul societăţii există o creştere semnificativă a timpului liber, aceasta nu este 
repartizată omogen, nu toţi indivizii beneficiază de el în mod egal . 

 Departajarea are loc prin prisma condiţiilor naturale, a situaţiei familiale, social-economice, 
vârstei, studiilor, etc. 

A. Vohl identifică trei funcţii specifice activităţilor desfăşurate în timpul liber:
 de restabilire
 de relaxare
 de creaţie

Acestea se identifică în mare parte şi cu specificul activităţilor sportive.
Sportul are un rol important în restabilirea echilibrului pierdut între dezvoltarea fizică şi

dezvoltarea intelectuală în condiţiile specifice societăţii postmoderne – urbanizarea crescândă, creşterea 
într-o progresie extraordinară a volumului informaţiilor etc. 

Evoluţia ştiinţifică tinde să înlocuiască din ce în ce mai mult efortul fizic uman, având 
repercursiuni asupra întregului sistem de viaţă a lumii contemporane.  

Adaptarea fizică este numai una dintre componentele importante ale adaptării totale. Individul 
adaptat complet este echilibrat mintal, fără a fi serios afectat de tensiunea psihică, având o percepţie 
realistă asupra lumii. Din această  perspectivă sportul se concretizează şi ca un mijloc de profilaxie 
socială contra agitaţiei, zgomotului, sedentarismului şi de asemenea ca o zonă importantă a culturii de 
masă. 

SPORTUL – EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ 

Caracterul educativ al sportului, mai ales în  ceea ce priveşte perioada adolescenţei, este de  
netăgăduit.  

 Menţinerea  sănătăţii, obişnuinţa de a respecta reguli , disciplina , rolul estetic al sportului , 
contrabalansează aspectele  nocive, tentaţiile (alcoolul, drogurile etc.) specifice adolescenţei. Mai trebuie 
menţionată şi constituirea sentimentului apartenenţei la grup ce are un rol deosebit în optimizarea 
relaţiilor sociale. 

Activitatea sportivă presupune atât aspecte pozitive, cât şi negative. Criticii reproşează activităţii 
competiţionale perpetuarea unor modele comportamentale specifice unei lumi industriale şi intensificate 
cu consecinţe de concurenţă, rivalitate şi maximalizare a finalităţilor în scopuri pur personale. Există şi 
aprecieri asupra valorificării pozitive a caracterului de aventură şi comuniune, cu consecinţe ce contribuie 
la creşterea conştiinţei propriei valori, raţionalizarea acţiunilor şi cooperarea în atingerea unui obiectiv 
comun. 

Competiţia sportivă evidenţiază şi rolul social al sportului, care poate oferi modele de 
comportament pentru principalele subdiviziuni ale vieţii sociale, politice, economice, etc. 
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Nu în ultimul rând  tendinţa de a organiza competiţii sportive reiese şi din motive dominate de 
bucuria de a fi situat în centru naturii, tendinţa spre mişcare în comun, necesitatea frumuseţii corpului, 
cerinţa de a avea o stare stabilă de sănătate şi dorinţa de a comunica. 

Latura estetică a sportului are două cauze explicite: practică – evidenţiată prin competiţia 
sportivă, ca spectacol, care are o mare popularitate şi teoretică – prin legătura dintre conţinutul estetic şi 
funcţiile sociale ale sportului. 

Totuşi dezvoltându-se şi după criterii estetice sportul îi familiarizează pe indivizi cu frumosul, 
având un rol de a propaga o cultură de masă. 

Trebuie precizată şi funcţia psiho-igienică a artei şi a sportului. Psihicul uman, în urma vieţii 
alerte de astăzi, necesită extraordinare suprasolicitări nervoase. Astfel relaxarea, necesitatea de a depăşi 
aceste suprasolicitări intervine implicit. 

Mulţi tineri sunt cuprinşi într-o formă organizată de pregătire (club, asociaţie) în cadrul cărora 
participă la diverse tabere de pregătire, competiţii, concursuri care stimulează nevoia lor de emulaţie, atât 
de evidentă la această vârstă. 

Aceşti tineri participă de asemenea la diverse proiecte sportive, artistice, serbări, etc.  
Nu putem neglija aspectul recreativ al activităţii fizice. Aici include TURISMUL, care devine din 

ce în ce mai apreciat şi mai practicat.  
În această categorie intră drumeţiile, excursiile, taberele (care pot fi şi tematice) etc. Se cunoaşte 

rolu naturii asupra psihicului uman, efectul benefic al aerului, soarelui şi apei asupra organismului şi nu 
putem decat să ne bucurăm de avântul pe care-l ia această activitate . 

MOTIVAȚIE PENTRU SPORT 

De ce practică oamenii activităţile sportive, de mişcare fizică? Care sunt motivele care-i  
determină să participe la aceste activităţi de întrecere? Ştim că sportul înseamnă efort, oboseală şi de cele 
mai multe ori renunţare la necesităţile obişnuite. Şi atunci cum explicăm toate acestea?... 

Dacă luăm în considerare nevoia de mişcare, nevoia de împliniri estetice, de exprimare a unor 
sentimente complexe şi a trăirilor emoţionale, dorinţa de a câştiga etc, obţinem doar câteva din 
răspunsurile pe care le căutăm . 

Motivele desfăşurării unei activităţi fizice sunt complexe exprimînd diversitatea personalităţii 
fiecăruia dintre noi. Michel Bouet într-un studio realizat pe această temă clasifică motivaţia tinerilor după 
cum urmează :  

1.  Interesul pentru competiţie
• nevoia de succes
• nevoia de a se compara cu alţii
• dorinţa de neprevăzut
• nevoia de a se opune altuia
• plăcerea trăirii tensiunii concursului

2.  Dorinţa de a cîştiga
• Dorinţa de posesiune (glorie, recompense materiale , loc în clasament)
• success
• exigenţa
• autoafirmare
• influenţa altora
• interese materiale

3.  Dragostea de natură
• Contemplarea naturii
• lupta contra naturii

4.  Gustul riscului
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• dorinţa de a-şi arăta curajul
• nevoia de a fi în situaţii periculoase

5.  Atracţia către aventură
• dorinţa de neprevăzut
• dorinţa de rezolvare a unor situaţii limită

Citind această clasificare, fiecare dintre noi regăsim cel puţin unul dintre motivele care ne îndeamnă 
să practicăm o activitate sportivă măcar din când în când.. 

Bibliografie: 
Nicu Gavriluţă – Sociologia Sportului - Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi - Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport – 2004 
Michel Bouet - Les motivations des  sportifs – L ' Harmattan –Paris –1998 
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REALIZAREA UNEI LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 

prof. Daniela Argatu, 
CCD „George Tofan” Suceava 

Abstract: 
În sistemul de învățământ românesc formarea continuă a personalului didactic cuprinde 

dezvoltarea profesională și evoluția în carieră. Ambele aspecte ale formării sunt manifestări pozitive 
ale ascensiunii profesionale și presupun studiul, cercetarea și realizarea de lucrări științifice atât de 
necesare comunicării și reflecției tuturor actorilor implicați în actul educațional. O lucrare științifică 
trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică a domeniului pe care autorul îl abordează, să fie 
originală și să fie validată la nivelul de complexitate specifică ciclului educațional. 

Cuvinte cheie: formare continuă, dezvoltare profesională, evoluție în carieră, lucrare 
științifică 

Continuumul educațional românesc prevede ca formarea continuă a personalului didactic să 
cuprindă dezvoltarea profesională și evoluția în carieră conform art. 242, alin (1) din Legea Educației 
Naționale nr. 1/1011, cu modificările și completările ulterioare.(https://www.edu.ro/formare-
continua). Dezvoltarea profesională a personalului didactic se realizează prin activități metodico-
științifice și psihopedagogice realizate în cadrul comisiilor metodice, sesiuni de comunicări științifice, 
simpozioane, schimburi de experiență, cursuri de perfecționare a pregătirii pentru obținerea gradelor 
didactice, stagii de formare științifică de specialitate, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat. 
Evoluția în carieră se face prin parcurgerea gradelor didactice II și I și examene de certificare a 
diferitelor niveluri de competență didactică. 

Pentru orice formă de dezvoltare profesională sau de evoluție în cariera didactică scrierea unei 
lucrări științifice bazate pe documentare, cercetare, experiență trebuie să respecte regulile academice 
la nivel de formă și conținut. În primul rând ne asiguram că am luat cunostință de regulile stabilite de 
publicația căreia ne adresăm: utilizarea, conform cerințelor editorului.  

Scrierea unei lucrări științifice are ca primă regulă cunoașterea scopului pentru care o 
realizăm (ex.: comunicarea pentru cercurile pedagogice, prezenări, articole în reviste /volume 
științifice de profil, cercetare, lucrări de sinteză etc), și asigurarea că ne cunoaștem categoria de 
cititori căreia ne adresăm. Claritatea și concizia sunt atuuri ale oricărei lucrări științifice. Abrevierile 
nu sunt recomandate.  

Principalele aspecte de urmărit la un articol de specialitate sunt următoarele: titlu, abstract, 
cuprins, concluzii.  

Titlul este primul aspect care se parcurge și nu trebuie să depășească 10-15 cuvinte (un titlu 
scurt are mai multe avantaje). 

Abstractul informează, într-un număr limitat de cuvinte (de obicei, între 100-200 de cuvinte), 
despre scopul urmărit în lucrare pentru, ocupă un singur paragraf; nu conţine referinţe şi citate și va fi 
scris în limba română sau la cererea editorului, într-o limbă de circulație intenațională. 

Key-words (cuvintele cheie) sunt sintagme sau simple cuvinte care au drept scop promovarea 
lucrării, în număr de patru-cinci. 

Textul de bază sau cuprinsul lucrării este partea în care autorul / autorii prezintă în detaliu 
problemele sugerate în titlu, eventual și în abstract, și are trei părţi: introducerea, corpul argumentativ 
şi concluzia. 

Introducerea este relativ scurtă, nemarcată prin titlu, ocupând, într-un singur paragraf, unde 
clarifică cea ce îşi propune autorul, evitând generalităţile şi informaţiile nerelevante cum ar fi datele 
biografice, condiţiile istorice etc. Conține descrierea subiectului ce va fi tratat în lucrare și ordinea în 
care se vor prezenta argumentele. 

Cuprinsul lucrării este partea cea mai consistentă în care se dezvoltă argumente în susţinerea 
punctelor sau ideilor enunţate în introducere. Nu se folosesc prescurtări în textul lucrării, în afara celor 
acceptate în limbajul ştiinţific cu caracter internaţional. 
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Dacă lucrarea are o introducere bună, dezvoltată logic în cuprins, atunci cursul ideilor conduce 
în mod firesc la concluzie. Există mai multe moduri în care se poate deduce concluzia unei lucrări: 
prin trecerea în revistă a ideilor mai importante; prin reafirmarea ideii, făcând predicţii pe baza 
argumentelor etc. Este de dorit ca o concluzie să nu ofere doar un rezumat al discuţiei detaliate din 
corpul argumentativ, ci să sublinieze, mai ales, importanţa rezultatelor în domeniu şi să le lege cu 
cercetările anterioare. 

Lucrarea științifică nu se încheie cu citate, întrebări sau cu alte consideraţii decât concluziile 
care rezultă din cuprins, iar folosirea semnelor diacritice este obligatorie. 

O lucrare ştiinţifică se bazează pe anumite rezultate obţinute anterior. De aceea publicaţiile 
ştiinţifice conţin citări şi referinţe bibliografice conform unui format standard de citare unic pe 
parcursul întregii lucrări: ex. APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language 
Association), Chicago, Stilul Turabian, Stilul ISO (prin selectarea din editorul de texte WORD – 
References / Style /Insert citation); textul citatului respectă structura gramaticală a sursei şi ortografia 
autorului; citatul trebuie să fie complet, fără prescurtări spontane ale textului citat şi fără denaturarea 
ideii autorului. Omiterea cuvintelor, enunţurilor, alineatelor în procesul citării se admite în cazul în 
care nu afectează textul citat şi se marchează prin puncte de suspensie; semnul citării trebuie să se afle 
lângă cuvântul la care se referă remarca, iar dacă se citează un enunţ sau un grup de enunţuri, atunci 
semnul citării este pus la sfârşit; fiecare citat trebuie însoţit de referinţă la sursă; citarea nu trebuie să 
fie excesivă sau insuficientă. 

Utilizarea citatelor bloc se face când textul redat acoperă cel puţin trei rânduri și se intendează 
de 2 cm faţă de textul principal în partea stângă, cu font de 10 puncte şi nu este încadrat de ghilimele. 
Sursa citatului bloc apare în referință. Dacă în citatul bloc apare un alt citat, acesta din urmă este 
inclus între ghilimele („...”), iar sursa lui este menţionată în referință. Citatele se încadrează între 
ghilimele atunci când textul redat are mai puţin de trei rânduri. Citatul încadrat de ghilimele nu este 
separat de textul principal și se scrie cu aceeaşi mărime de font folosită în textul principal. 

Bibliografia este obligatorie și prezintă lista surselor folosite pentru obţinerea de informaţii în 
vederea redactării lucrării științifice, este plasată pe ultima pagină, nu se numerotează și nu se pune 
punct după ea. Bibliografia indică faptul că am realizat o muncă de cercetare şi de documentare. 
Necitarea uneia sau a mai multor surse folosite poate duce la acuzaţia de plagiat, indiferent sub care 
formă a fost realizat (direct, parafrazare, parafrazare necitată, mozaic, inadecvată, citat fără referință, 
autoplagiat). Este admisă, fără a se abuza însă de ele, citarea fără trimitere către sursă și fără folosirea 
ghilimelelor doar dacă ideea intră în sfera culturii generale și utilizarea ei nu generează confuzie sau 
dacă cităm greșit, este însoțit de formulări ca: „se susține că...”, „se afirmă că...”. 
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page342054. 

Cel mai accesibil tip de bibliografie este cel sub formă de listă alfabetică, dar este corectă și 
punerea în ordine cronologică atunci când există mai multe lucrări sau două sau mai multe lucrări ale 
aceluiaşi autor apărute în acelaşi an, prin adaugarea unei litere (a, b etc.) lângă ultima cifră din 
numărul care reprezintă anul.  

Elementele pe care trebuie să le avem în vedere pentru întocmirea unei referinţe bibliografice 
sunt: autorul sau autorii cu majuscule despărțite prin virgulă (nu se pun titlurile deţinute de autori, 
cum ar fi „Dr.”, „Prof. Dr.” „Acad.”, „Preot” etc.), titlul lucrării (scris cu italice pentru monografii, cu 
litere normale şi încadrat de ghilimele pentru articole şi capitole urmat de punct; în cazul revistelor 
titlul revistei scris cu italice, numărul volumului cu cifre arabe şi urmat de punct, numărul de pagini), 
anul publicării (urmat de punct), locul publicării (urmat de două puncte), editura (nu se scrie 
„Company”, „SRL”, „S.A.”, „Ltd”, „Inc.”), paginaţia (pentru articol în revistă sau studiu în volum);, 
ISBN /ISSN, adresa web şi data accesării (pentru resurse on-line). Ordinea descrierii unei referințe 
bibliografice se face în funcție de standardul de citare folosit pe parcursul întregii lucrări. 

În concluzie, aceste lucrări științifice elaborate cu responsabilitate pot deveni plusvaloare 
pentru orice bibliotecă de resurse educaționale. 
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FORMAREA CONTINUĂ – DOVADA PERFECTIBILITĂŢII NOASTRE 

Prof. drd. Avram Luminiţa-Eugenia, 
Şcoala Gimnazială “Teodor V. Ştefanelli” 

Abstract 
Trăim o etapă în care apar mereu schimbări, ritmul în care noul pătrunde în viaţa noastră 

cotidiană este unul foarte alert. Asta ne obligă şi pe noi, în calitate de cadre didactice responsabile, să 
rămânem conectaţi la toate acestea şi să ni le însuşim pentru a putea fi capabili să le transmitem mai 
departe copiilor. Formarea continuă presupune atât dobândirea de noi competenţe, cât şi dezvoltarea 
celor câştigate déjà. Presiunea care se exercită asupra actului educaţional, aşteptările tot mai mari pe 
care le are societatea de la şcoală, duc la necesitatea unei constante pregătiri profesionale, într-o 
continuă dezvoltare, într-o permanentă conexiune cu noutăţile relevante care apar peste tot în lume. 

Keywords: educaţie, schimbare, formare, dezvoltare, competenţe, perfectibil 

Despre formarea continuă se vorbeşte mereu, se doreşte, se oferă şi se punctează. Este pe 
buzele tuturor şi reprezintă o ţintă pentru majoritatea cadrelor didactice.  

Interesant ar fi să putem şti ce îi determină să aibă ca ţintă formarea continuă… desigur că 
există motive interioare şi exterioare, adică motive care ţin de dorinţele personale de dezvoltare, de 
accedere către niveluri ascendente de acumulare a competenţelor visate, dar pot ţine de orientarea 
generală a colectivului din care fac parte. 

Mai mult ca sigur că motivele reale sunt o îmbinare subiectivo-obiectivă, o alăturare a ceea ce 
ţine de fiecare cadru în parte alături de ceea ce li se oferă sau ceea ce reprezintă ţinta majorităţii. 

Formarea continuă poate fi privită ca ţintă pentru că dobândind noi competenţe, acumulând 
noi cunoştinţe, putem deveni tot mai buni, cu o cultură generală suficient de solidă încât să putem 
interveni în cunoştinţă de cauză ori de câte ori apar întrebări din domenii diverse.  

Ţinta poate fi formarea continuă tocmai pentru a putea accede la cunoaştere. 
În angrenajul sistemului social, sistemul educaţional pare a fi supus celor mai profunde 

schimbări; el este un sistem clasic, dar restructurabil şi modernizabil în raport cu exigenţele societăţii 
în care îşi desfăşoară activitatea.  

Un astfel de context reclamă colaborarea între toţi factorii interesaţi din domeniul educaţiei, 
fie ei de decizie, teoreticieni sau practicieni. 

Totuşi, contradicţia dintre cadrul normelor, documentele de politică educaţională, teoriile 
pedagogiei, rezultatele cercetării din domeniul educaţiei şi realitatea şcolară este evidentă. 

În plus, societatea prezentă şi piaţa muncii cer oameni care să îşi reîmprospăteze, să menţină şi 
să îmbunătăţească în mod constant nivelurile de pregătire. Se elaborează noi forme şi noi niveluri de 
educaţie şi de pregătire. Cursanţii au nevoie de alte abordări şi de alte forme de medii educaţionale, 
cum ar fi video-conferinţele, învăţământul la distanţă, comunicarea prin internet sau cursuri la seral.  

Pregătirea profesorilor nu poate ignora probleme cum ar fi creşterea impactului Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicării şi cerinţa pentru durabilitate.  

Pe măsură ce societatea are aşteptări mai mari de la şcoli, profesorii trebuie să fie pregătiţi să 
facă faţă acestor probleme. Profesorii nu sunt numai cruciali în contribuţia lor la reflectarea critică 
asupra societăţii ci şi trebuie să îşi pregătească cursanţii să adapteze o abordare reflexivă similară 
propriilor medii.  

Din această perspectivă, educaţia şi personalul său angajat trebuie să îşi păstreze independenţa, 
de aceea, una dintre principalele responsabilităţi ale societăţii civile este furnizarea de fonduri necesare 
şi protejarea educaţiei ca serviciu public. 

Formarea continuă asigură actualizarea, dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, dar şi 
dobândirea de noi competenţe, date de evoluţiile din planul nevoilor generale de educaţie şi al 
curriculumului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor 
personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

În funcţie de principalele sale destinaţii, formarea continuă vizează: 
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a) actualizarea şi dezvoltarea, prin programe de formare/ perfecţionare periodică, a
competenţelor în domeniul/ domeniile de specializare corespunzător funcţiilor didactice obţinute prin 
formarea iniţială; 

b) dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de pregătire şi
obţinere a gradelor didactice; 

c) dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, îndrumare, control, evaluare în
structurile şi organizaţiile din sistemul de educaţie; 

d) dobândirea de noi competenţe, prin programe de reconversie/ readaptare a calificării pentru
noi specializări sau/ şi noi funcţii didactice, altele decât cele obţinute prin formarea iniţială; 

e) dobândirea unor competenţe complementare sau de extensie care lărgesc gama activităţilor
şi funcţiilor ce pot fi prestate de personalul didactic (predarea în sistemul E-learnig, predarea în limbi 
străine, consiliere educaţională şi orientare în carieră, educaţia adulţilor ş.a.); 

f) dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea
personală şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, 
asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice 
a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi ş.a. 

Formarea continuă a personalului didactic se întemeiază pe paradigma abordării prin 
competenţe şi pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competenţă a personalului 
didactic. Nivelul de competenţă vizat prin programele şi activităţile de formare continuă/ perfecţionare 
este evaluat în funcţie de: 
a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina şi a utiliza în mod autonom capacităţile de
cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu diversele cerinţe
specifice unui anumit context, situaţii sau probleme;
b) capacitatea cadrului didactic de a face faţă schimbării, situaţiilor complexe şi neprevăzute.

Necesitatea formării continue se deduce din competenţele dobândite prin aceasta: pentru a 
deveni mai buni profesionişti, mai adaptaţi la nou, pentru a fi permanent în conexiune cu noile cerinţe, 
cu noile descoperiri, pentru a „updata” mereu activitatea de la catedră în ceea ce priveşte calitatea 
cunoştinţelor pe care le stăpânim, cât şi calitatea actului prin care le transmitem elevilor. 

Profesorii ar trebui să fie capabili să răspundă la provocările mereu în evoluţie ale societăţii, 
dar să şi participe activ în această societate şi să pregătească elevi care să înveţe autonom pe parcursul 
întregii vieţi. Ei ar trebui, deci, să poată arăta în procesul de predare-învăţare, o angajare continuă a 
materiei de studiu cu conţinutul, pedagogia, inovaţia, cercetarea şi cu dimensiunile sociale şi culturale 
ale educaţiei.  

Formarea profesorului trebuie să  se situeze la un nivel înalt şi să fie sprijinită de instituţiile 
unde profesorul este sau va fi angajat. 

Perfecţionarea cadrelor didactice este o activitate cu conţinut pedagogic şi social proiectată, 
realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare – 
autoreglare continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale de referinţă: funcţional, 
structural, operaţional. 

La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 
pedagogice şi sociale de convertire a finalităţilor educației în obiective angajate în cadrul procesului de 
învăţămînt, în mediul şcolar şi extraşcolar.  

La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 
pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice (informaţionale, umane, 
didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces.  

La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 
pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice 
procesului de învăţământ, în condiţii optime, corespunzătoare contextului intern şi extern existent, pe 
termen scurt, mediu şi lung. 

Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea de 
perfecţionare a cadrelor didactice, prin consolidarea reformelor deja întreprinse şi reevaluarea 
priorităţilor într-o societate bazată pe tehnologii avansate. Formarea continuă răspunde la aceste 
evoluţii şi la problemele lor integrabile în contextul mai larg al educaţiei permanente.  

Formarea continuă are două funcţii generale: 
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a) perfecţionarea şi înnoirea practicilor profesionale prin “actualizarea cunoştinţelor însuşite în
timpul formării iniţiale”; 

b) completarea formării iniţiale, inclusiv prin “schimbarea eventuală a orientării profesionale,
cu noi competenţe sancţionate prin diplome”. 

Obiectivele activităţii de de formare şi de perfecţionare a cadrelor didactice pot fi definite la 
nivel general şi specific, fiind exprimate în termeni de formare continuă, domeniu în care există un 
anumit consens în cadrul sistemelor de învăţămînt din ţările dezvoltate.  

Taxonomia rezultată include trei obiective generale: 
1) dezvoltarea personală şi socioprofesională a cadrului didactic prin actualizarea

competenţelor de bază, însuşirea de noi competenţe, aplicarea competenţelor de bază la nivelul 
didacticii specialităţii, iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare – învăţare – 
evaluare; 

2) ameliorarea sistemului de formare continuă, ofertă de cursuri, practici pedagogice prin
favorizarea interdisciplinarităţii pe fondul valorificării conceptelor de bază, stimularea cercetării 
pedagogice/ inovaţiei la nivel individual şi în grup, aplicarea paradigmelor educaţionale la nivelul 
şcolii şi al clasei, dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor 
umane; 

3) cunoaşterea mediului pedagogic şi social prin favorizarea relaţiilor şcolii cu diferiţi agenţi
sociali, raportarea sistemului de învăţământ la problematica socio-economică, adaptarea la schimbările 
socio-culturale specifice societăţii postindustriale/ informatizate, studierea factorilor psihosociali care 
influenţează comportamentele elevilor. 

În concluzie, aşa cum sistemul este într-o continuă schimbare şi căutare de noi direcţii şi de 
noi sensuri, de asemenea cunoaşterea şi metodele de cunoaştere se diversifică şi se dezvoltă continuu, 
toate acestea nu sunt decât dorinţa omului de a se dezvolta mereu, de a cunoaşte mereu, pentru că, aşa 
cum spunea Petre Tuţea el, omul este pururea perfectibil, mereu mistuit de visul perfecţiunii. 

Bibliografie 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-
teachers-working-early-childhood-and-school-education-61_ro 
https://www.researchgate.net/publication/301823079_Formarea_profesionala_a_cadrelor_didactice_-
_repere_pentru_managementul_carierei 

Formarea continuă ca dezvoltare și extindere de competențe 15

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-teachers-working-early-childhood-and-school-education-61_ro
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/continuing-professional-development-teachers-working-early-childhood-and-school-education-61_ro
https://www.researchgate.net/publication/301823079_Formarea_profesionala_a_cadrelor_didactice_-_repere_pentru_managementul_carierei
https://www.researchgate.net/publication/301823079_Formarea_profesionala_a_cadrelor_didactice_-_repere_pentru_managementul_carierei


FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ – 
NECESITATE ȘI NORMALITATE 

prof. Bejinariu Mărioara Cocuța 
Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava 

Abstract: 
”Oamenii nu se nasc se formează” (D. Erasmus) 
Articolul realizat, consolidează necesitatea formării continue și susține activitatea de formare ca fiind 
un act de normalitate specific profesiei de cadru didactic. 

Cuvinte cheie: potențial biopsihic, competențe, scopul formării continue, programe de 
formare 

Formarea profesională continuă nu este numai o modalitate de dezvoltare personală a cadrelor 
didactice, ci o investitie superioarăcu impact asupra creșterii calității muncii în domeniul educațional. 

Prin educație și prin formare continuă se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului 
biopsihic al omului și formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de 
perspectiva societății, având următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmărește dezvoltarea 
unor calități umane și explorarea orizonturilor este orientată predominant spre pregătirea pentru viață, 
vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse. 

În corelare cu reglementările specifice educaţieiadulţilorşieducaţiei permanente, 
perfecţionarea cadrelor didactice se realizeaza prin stagii de formare obligatorii. Stagiile de formare 
continuă asigură dezvoltarea profesională a personalului didactic şi intră în sistemul de 
evaluare/echivalare prin credite profesionale transferabile, obligativitatea constand in acumularea de 
catre cadrul didactic a 90 de credite intr-o perioada de 5 ani. Programele de formare continuă a 
personalului didactic sunt organizate modular pe următoarele domenii principale: specialitate, 
pedagogie, psihologia educaţiei, didacticii specialităţii, TIC, management educaţional. 

În acest context, prioritățile în domeniu vizează concepte precum: învățarea continuă; 
valorizarea învățării non-formale și informale; recunoașterea competențelor și a calificărilor; 
asigurarea calițății în formare; creșterea adaptabilitații și facilitarea mobilității; implicarea tuturor 
actorilor sociali; ameliorarea rețelei de informare, consiliere și orientare profesională; creșterea 
participării la formare; dezvoltarea pieței furnizorilor de programe de formare profesională continuă. 

Liniile generale de acțiune referitoare la formarea profesională continuă, formulate în 
politicile elaborate la nivel european și național, sunt valorificate în legislația privind piața muncii și 
obținerea/recunoașterea calificărilor profesionale. Pentru prezentarea acestor aspecte am în vedere 
reglementarile generale (Codul Muncii, Legea educației, Legea privind Formarea Profesională a 
Adulților), precum și alte documente normative din domeniul formării continue în învățământ. 

Codul Muncii conține o serie de precizări privind scopurile și formele de organizare a 
formării profesionale continue a angajaților (art. 188-213): principalele obiective ale formării 
profesionale a salariaților au în vedere, pe de o parte, adaptarea salariatului la solicitările locului de 
muncă (prin actualizarea cunoștintelor și deprinderilor specifice), iar pe de altă parte, obținerea unei 
calificări profesionale/reconversia profesională/perfecționarea pregătirii pentru promovarea în muncă 
și dezvoltarea carierei profesionale. 

Aceste obiective pot fi atinse prin următoarele forme: 
- cursuri organizate de către angajator /școală sau de către furnizorii de servicii de formare
profesională;
- stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă, (perioada de debutant)
- stagii de practică și specializare (prin intermediul cursurilor Erasmus)
- formare individualizată(licee pedagogice;
- alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

În functie de numărul total al angajatilor, angajatorii au obligatia să asigure participarea 
periodică la programe de formare profesionalăpentru toti salariații (cu asigurarea cheltuielilor de 
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participare în cazul în care inițiativa participării le aparține) și obligația de a elabora și aplica anual 
planuri de formare profesională. 

Bibliografie: 
Iosifescu, Şerban.(1999). Managementul programelor de formare a formatorilor, Ghid metodologic, 
vol. I, II. Bucureşti. 
Iucu, Romiţă. (2004). Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii. Bucureşti:Editura 
Humanitas Educaţional. 
3. eacea.ec.europa.eu › ... › Eurydice
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MODERN vs. TRADIȚIONAL LA DISCIPLINA LIMBA ȘI 
LITERATURA ROMÂNĂ 

prof. Beșa Mihaela, 
Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava 

Abstract 
Articolul de față își propune să prezinte, comparativ, modelul tradițional de proiectare a unei 

lecții și modele moderne de abordare a conținutului științific la ora de limba și literatura română, 
evidențiind avantajele și dezavantajele fiecăruia dintre ele. Am insistat asupra celor din urmă pentru 
că am constatat o motivație crescută și o implicare activă a elevilor atunci când strategiile folosite au 
urmărit învățarea interactiv- creativă. 

Cuvinte-cheie: modern, tradițional, lecție, strategie, model 

Scrisul este o problemă de talent – nu oricine îl poate învăţa peste noapte. Să ai simţul 
cuvântului, al limbii, pare a fi un dat genetic. Teoria şi sfaturile celor cu experienţă doar completează, 
pun în valoare ceea ce natura ţi-a oferit. Dar pentru a şti să arăţi şi celorlalţi aptitudinile tale, este 
absolut necesară şcoala. 

Disciplina limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea 
personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a face faţă cerinţelor 
societăţii în care, ulterior, absolventul se va integra. Noul curriculum educaţional orientează tot mai 
mult finalităţile generale spre competenţele de comunicare orală şi scrisă, în orice context social, 
politic, ştiinţific, artistic, spre deprinderea unor strategii de comunicare, spre formarea abilităţilor de 
producere şi receptare a mesajelor, respectiv argumentarea opiniilor într-un limbaj clar, corect şi 
coerent. 

În ultimii 30 de ani s-au tot schimbat planurile de învăţământ, programele şcolare, manualele 
şi, totuşi, constatăm adesea că: elevii nu învaţă, elevii urăsc şcoala, elevii nu ştiu să înveţe, pe elevi 
nu-i interesează conţinutul studiat la şcoală, elevii nu au motivaţie şi nici scop pentru învăţare.Care 
sunt cauzele? Oferta şcolară nu corespunde aşteptărilor elevilor şi de aceea demersul didactic trebuie 
să fie adaptat nevoilor elevilor şi societăţii. Provocările lumii contemporane ne obligă să regândim 
procesul instructiv-educativ, astfel încât beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional să fie formaţi 
pentru a face faţă interogaţiilor şi schimbărilor inerente care au sau vor avea loc. 

Se ştie prea bine că şcoala românească este orientată excesiv către însuşirea de conţinuturi, 
pierzându-se deseori din vedere latura creatoare, abilităţile elevilor de a comunica, de a produce 
diverse tipuri de texte.Printr-o abordare tradiţională a conţinutului, acesta se constituie punctual în 
mintea elevilor, care fac doar un efort de memorare mecanică. Astfel, ei ajung să aibă o reacţie de 
refuz în faţa avalanşei de informaţii adesea irelevante şi inutile. 

Într-un asemenea context, profesorul trebuie să-şi propună două lucruri esenţiale: 
a. să organizeze activitatea didactică, astfel încât lecţiile să fie plăcute, interesante şi atractive pentru
elevi;
b. să-i înveţe pe elevi să înveţe cu plăcere, eficient şi durabil.

Conţinuturile pot fi abordate sistematic, se pot forma capacităţi şi competenţe prin 
redimensionarea modelului clasic de proiectare a lecţiei sau prin înlocuirea lui cu alte structuri care să 
corespundă necesităţilor reale ale elevilor. Acest deziderat poate fi realizat şi prin utilizarea unor 
strategii, metode şi tehnici de predare, învăţare şi evaluare mai eficiente. Astfel, metodele adoptate de 
fiecare cadru didactic se constituie în reale instrumente de activitate la clasă, atât pentru profesor, cât 
şi pentru elevi. Ele sunt mai mult sau mai puţin cunoscute în forma prezentată în articolul de faţă şi 
urmăresc, în ansamblu, antrenarea activă a elevilor în ora de limba română. Aceste metode au atât 
avantaje, cât şi dezavantaje, însă ele oferă o altă perspectivă asupra lecţiei, şi anume centrarea 
activităţii pe elev,  nu pe profesor. Când elevii sunt implicaţi activ în procesul de învăţământ, ei învaţă 
cu plăcere. Cei autentic implicaţi ajung să înţeleagă că atunci când investesc suficientă energie în ceea 
ce fac, procesul devine agreabil şi dă naştere unui sentiment de împlinire. 

Prezentăm în continuare, spre exemplificare, câteva modele de activităţi ce pot fi valorificate 
în orele de comunicare la clasele de liceu. 
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a) Modelul tradiţional de proiectare a unei lecţii având ca suport textul publicistic
Modelul tradiţional de proiectare a unei lecţii este valoros prin câteva avantaje esenţiale, de

aceea nu trebuie să se renunţe definitiv la acest model, de dragul unor strategii importate din alte 
sisteme de învăţământ. Se poate opta, mai degrabă, pentru o diversificare a formelor de organizare, a 
strategiilor şi tehnicilor centrate pe elev şi organizarea explicită a învăţării. Prin etapa de verificare a 
cunoştinţelor anterioare din lecţia tradiţională sunt identificate erorile, lacunele, ceea ce permite 
corectarea, completarea şi sistematizarea cunoştinţelor elevilor care primesc feedback imediat după 
emiterea unor mesaje. Informaţiile sunt oferite într-un mod accesibil, sistematizat, logic, iar predarea 
este mai rapidă, însă aproape întregul discurs aparţine profesorului. Mesajul este perceput, decodificat 
şi utilizat pasiv de către elev, iar dobândirea cunoştinţelor se face prin memorare. 

b) Modelul “Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat”
Acest model de structurare a lecţiei a fost creat de Donna Ogla (1986) şi este structurat în

cinci etape (conform Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice 
deschise, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2003, p. 49-51) în care se evidenţiază clar situaţia de plecare 
(ceea ce ştiau elevii), aspectele pe care doresc să le cunoască în timpul activităţii (consemnate în 
rubrica “Vreau să ştiu”) şi ceea ce au dobândit prin procesul de învăţare (consemnate în rubrica “Am 
învăţat”). 
Valoarea modelului, după părerea mea, constă în faptul că: 

• noile cunoştinţe sunt corelate cu cele anterioare şi cu aşteptările elevilor exprimate prin
întrebări;

• facilitează formarea unor sisteme de cunoştinţe interlegate logic şi semantic.
Anexăm un proiect de lecţie structurat pe acest model, având ca suport reclama.

PROIECT DIDACTIC 
Titlul lecţiei: Reclama 
Tipul lecţiei: mixtă 
 Obiective operaţionale: 
• să-şi însuşească informaţii despre reclamă;
• să identifice diverse tipuri de reclame;
• să compare reclame date, evidenţiind asemănările şi deosebirile dintre ele;
• să construiască reclame pe teme date;
Strategia didactică:

a) metode şi procedee: brainstorming, conversaţia, explicaţia, observaţia, cubul,
harta peştelui, problematizarea; 

b) mijloace de învăţământ: tabla, fişe de lucru, reclame, manualul, videoproiectorul
– spotul publicitar;

c) forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate
individuală, activitate pe echipe; 

SCENARIUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE 
1. Momentul organizatoric:
Notarea absenţelor şi crearea atmosferei propice desfăşurării lecţiei.
2. Captarea atenţiei şi asigurarea momentului afectiv:
Profesorul incită curiozitatea elevilor printr-un moment de brainstorming: Spuneţi tot ce vă

trece prin minte legat de cuvântul reclamă. 
3.Reactualizarea structurilor anterior învăţate:

Printr-o conversaţie profesor-elev se realizează actualizarea informaţiilor despre stilul
publicistic, publicitate şi reclamă. 

Se completează, pe tablă şi în caietele elevilor, primele două coloane ale tabelului: 

1. Ce ştiu despre
reclamă?

2. Ce aş dori să
ştiu despre
reclamă?

3. Învăţarea
noilor
conţinuturi

4. Ce am 
învăţat?

5. Ce aş dori să
mai aflu despre
reclamă?
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4.Anunţarea subiectului lecţiei  şi enunţarea obiectivelor:
Profesorul enunţă obiectivele lecţiei şi scopul, conform proiectului, scriind pe tablă

titlul lecţiei: Reclama. 
5. Prezentarea sarcinilor de învăţare şi dirijarea învăţării:
Metoda cubului: Se va realiza un cub ale cărui feţe sunt acoperite cu hârtie de culori

diferite. Pe fiecare faţă a cubului se scrie câte una din următoarele instrucţiuni: scopul 
comunicării, trăsăturile receptorului, tipuri de informaţii, mijloace de transmitere, cantitatea 
informaţiilor, calitatea informaţiei. Elevii vor lucra pe grupe, fiecare grupă va arunca cubul ca 
pe un zar şi va răspunde cerinţei din faţa superioară a cubului. Astfel, fiecare grupă va avea 
sarcini de lucru diferite, urmând ca la final, să stabilească caracteristicile unei reclame. 

Fiecare grupă primeşte, pe rând, câte un tip de reclamă: reclamă din revistă, spot publicitar 
TV şi spot publicitar radio. 
Frontal se va analiza ce şi-au notat elevii pe fişe şi se vor stabili concluziile. Profesorul 
completează şi corectează informaţiile, astfel încât să se acopere conţinutul ştiinţific din Anexa 
1. 

Elevii notează pe caiete principalele informaţii obţinute la rubrica “Ce am învăţat?”. 
6. Atingerea performanţei şi asigurarea feedback-ului:

 Profesorul distribuie elevilor, organizaţi în cele şase grupe, câte o reclamă de ziar (aceeaşi 
pentru toate echipele) cu solicitarea de a le analiza din punctul de vedere al componentelor unei 
reclame; se cere identificarea elementelor de eficienţă sau a celor a căror realizare poate fi 
contestată. Grupele îşi vor expune, prin reprezentanţi, în mod argumentat, punctele de vedere. 
Se vor compara rezultatele. 

Harta peştelui. Se va completa următoarea schemă, ţinându-se cont de argumentele 
pro/contra legate de rolul campaniei publicitare pentru sensibilizarea opiniei publice. 

Argumente pro 

 Argumente contra 
7. Asigurarea transferului

Elevii completează şi ultima rubrică a tabelului iniţial. 
 Profesorul precizează tema pentru acasă: Realizaţi o reclamă de tip afiş sau spot 

publicitar prin care să promovaţi un produs sau un serviciu ales de voi. 
La nivelul frontal se fac aprecieri privind desfăşurarea activităţii: puncte tari, puncte slabe, 
elevi care s-au remarcat în mod deosebit. 

c)Modelul “Evocare – Realizarea sensului -- Reflecţie”
În acest cadru se promovează diverse tipuri de interacţiuni profesor-elevi şi interacţiuni între

elevi, iar rolul profesorului se transformă din sursă emiţătoare de informaţii, care trebuie memorate, în 
cel de partener şi facilitator într-o învăţare autentică de cunoştinţe contextualizate, proces în care 
elevii se implică cu o minte activă, cu suficientă energie şi voinţă pentru a produce schimbările 
necesare în achiziţionarea cunoştinţelor durabile. În acest context, elevii devin profesori care 
beneficiază de cunoştinţele, schemele şi creativitatea tuturor, iar clasa devine o comunitate de învăţare 
robustă. 

În cadrul ERR nu contează atât de mult ce anume se predă, spre a se învăţa şi reproduce fidel 
de către elev, ci cum se predă pentru a învăţa eficient şi durabil. Cadrul permite utilizarea în cele trei 
etape a unor combinaţii diverse de strategii şi tehnici de predare, învăţare, evaluare. 

Meritul acestui model constă în modul în care permite valorificarea cunoştinţelor anterioare, 
în faptul că urmăreşte monitorizarea înţelegerii, dar, mai ales, în etapa de reflecţie: ea deschide, în 
lecţie, o durată a re-formulării, fundamentării şi reintegrării noilor conţinuturi în orizontul altor idei şi 
date. Prin ultima secvenţă, modelul contrazice recapitulările reproductive ce încheie, de regulă, lecţiile 
tradiţionale şi oferă o variantă viabilă de finalizare a activităţilor de comunicare. 

Campanie 
publicitară 
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Anexăm, spre ilustrare, o propunere de lecţie realizată pe cadrul ERR la clasa a IX-a, având 
ca temă interviul.Pentru studierea temei am prevăzut trei ore care au avut ca obiectiv cunoaşterea 
specificului interviului cu personalităţi. Activitatea propriu-zisă, desfăşurată după cadrul ERR 
(evocare/ realizarea sensului/ reflecţie), n-a avut nimic spectaculos, dar realizările elevilor au fost 
surprinzătoare şi merită pomenite. 
Prima oră 

În evocare, strategia folosită pentru a stimula gândirea elevilor şi a găsi o cale de acces la 
propriile lor cunoştinţe şi experienţe a fost ciorchinele. Cuvântul ales – interviu — n-a pus probleme. 
Elevii, majoritatea pasionaţi cititori de reviste şi fideli telespectatori, au alcătuit foarte repede 
ciorchinele, subiectul fiindu-le familiar. În cinci minute s-au făcut conexiunile, cuvântul fiind legat de 
dialog scris (ziare, reviste, volume etc.), dialog oral (stradă, radio, tv, instituţii, stadion), intervievat 
(personalităţi, oameni obişnuiţi, copii, tineri), personalităţi (scriitori, actori, pictori, politicieni, 
profesori, medici, sportivi etc.), spontan/pregătit. Atmosfera creată în momentul de evocare, prin 
implicarea activă a tuturor elevilor, a pregătit momentul următor: realizarea sensului. Fiind convinsă 
că munca în echipă este eficientă şi deosebit de antrenantă, am recurs la o metodă cunoscută de elevi: 
mozaicul. 

Elevii s-au numărat de la unu la şase şi apoi toţi elevii cu numărul unu au alcătuit primul grup 
de “experţi”, cei cu numărul doi -- al doilea grup de “experţi” ş.a.m.d. Fiecare grup a primit câte o fişă 
cu probleme pe care le-a rezolvat în 20 de minute. În alcătuirea fişelor, am avut ca material 
bibliografic: Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, volum coordonat de Mihai 
Coman, Editura Polirom, Iaşi, 1997; David Randall, Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa 
scrisă, Editura Polirom, Iaşi, 1998; Limba şi literatura română, manual pentru clasa a X-a, Editura 
Humanitas Educaţional. 

Fişele cuprindeau diferite informaţii despre interviu, elevilor revenindu-le sarcina de a corela 
noul cu ce era cunoscut, de a învăţa lucruri esenţiale despre această specie a genului publicistic, 
pentru ca apoi să poată preda elevilor din grupul “casă” ce au învăţat. Acest material se referea la: 
definiţia interviului, etapele realizării unui interviu, necesitatea documentării înaintea unui interviu, 
pregătirea întrebărilor, ce întrebări nu trebuie puse, conduita în timpul interviului, interviul cu 
personalităţi. 

După ce “experţii” au studiat împreună materialul, şi-au notat esenţialul şi s-au întors în 
grupurile “casă”, fiecare membru al grupului a prezentat în faţa celorlalţi conţinutul pregătit. 
Obiectivul a fost ca toţi membrii să înveţe materialul în întregime. N-a fost dificil, lucru demonstrat 
de răspunsurile orale la câteva întrebări puse de profesor, imediat ce munca în colaborare s-a încheiat. 

În ultima etapă, reflecţia, s-a urmărit modul în care elevii pot pune în practică o parte a 
informaţiilor dobândite. Metoda folosită a fost: gândiţi/ lucraţi în perechi/ comunicaţi. Li s-a cerut 
elevilor să realizeze un scurt interviu imaginar, maximum trei întrebări, cu scriitorul preferat . 
Exerciţiul nu avea în vedere decât formularea întrebărilor şi cei mai mulţi au răspuns corect cerinţei. 

Pentru ora următoare, tema pentru acasă a fost realizarea unui interviu cu o personalitate. La 
alegere, puteau lucra individual, în perechi sau în grup. Li s-a sugerat o bibliografie: Amintiri de Ioan 
Slavici, Mărturisiri de Liviu Rebreanu, Memorii de Mircea Eliade, Viaţa ca o pradă de Marin Preda. 

Ora a doua 
Experienţa ne-a dovedit că elevul este mereu capabil să-şi surprindă profesorul. Spre reala noastră 
satisfacţie, au fost prezentate câteva interviuri reuşite. Unii au lucrat individual şi au realizat interviuri 
cu Marin Preda şi Mircea Eliade. Alţii au lucrat în grup (şi au jucat rolul reporterului şi al 
intervievatului), înregistrând audio interviurile. Foarte ingenioşi, aceştia s-au bazat pe ajutorul unor 
bărbaţi din familie, profitând de vocea matură pentru a-l interpreta pe Ion Creangă sau Liviu 
Rebreanu. Toţi şi-au ales cu grijă întrebările şi şi-au formulat răspunsurile, folosindu-se din 
mărturisirile culese din bibliografie. Întrebările se refereau la viziunea estetică a scriitorilor, debutul, 
cartea preferată etc. Au fost respectate etapele realizării unui interviu, elevii jucându-şi rolurile 
deosebit de bine. Au fost create adevărate „scenarii” pe bandă sonoră, chiar şi telefonul prin care era 
contactată “personalitatea” pentru a stabili protocolul interviului. Apoi, pe un fundal muzical adecvat, 
se auzea vocea “reporterului” care prezenta succint data, locul unde se află, atmosfera şi 
personalitatea celui intervievat. 
Am descoperit astfel, cu bucurie şi uimire, o altă faţă a elevilor pentru că activitatea le-a stimulat 
creativitatea. Elevii au manifestat interes, dovedind nebănuite abilităţi şi, dezinvolţi, fără inhibiţii, 
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cred că au căpătat mai multă încredere în forţele lor. Chiar dacă nu vor deveni adevăraţi “jurnalişti”, 
vor gândi critic atunci când vor privi la televizor sau vor citi în presa scrisă un interviu cu o 
personalitate. 

Ora a treia 
Această oră a fost dedicată în întregime analizei interviurilor prezentate în ora precedentă. Elevii au 
explicat cum au lucrat, care a fost contribuţia fiecărui membru al grupului, cum au realizat 
documentarea etc. Pe baza celor învăţate despre interviu în prima oră, dar şi prin comparaţie cu 
realizările colegilor, au avut posibilitatea să se autoevalueze. Unii au constatat că au construit 
interviuri prea lungi pentru presa scrisă şi au renunţat la întrebările mai puţin semnificative. Alţii au 
observat că au formulat două întrebări deodată şi le-au reformulat. Câţiva au fost nemulţumiţi că nu au 
putut evita întrebările-clişeu sau că au început interviul cu întrebarea cea mai importantă. S-au 
corectat singuri cu ajutorul celorlalţi. În final, toţi elevii au dorit ca asemenea activităţi să se repete şi 
i-am înţeles, fiindcă tendinţa de a deveni vedete, curiozitatea şi nonconformismul sunt specifice 
vârstei. 
Concluzii: 

Prezentarea celor trei modele a fost realizată cu intenţia de a face vizibile două dintre aspectele 
didacticii actuale: continuitatea şi transparenţa procesului de predare-învăţare. Punerea în practică a 
acestor tipare permite, în opinia mea, redimensionarea studiului limbii şi literaturii române; şi asta, 
datorită unor calităţi ce rezidă în: 

- reliefarea continuităţii procesului învăţării unei probleme: un proces început înainte de lecţie
şi continuat după încheierea ei;

- evidenţierea paşilor procesului învăţării, a strategiilor care o fac posibilă;
- înscrierea problemei ce urmează a fi abordată în orizontul cunoştinţelor anterioare şi al

preocupărilor elevilor;
- prezenţa unor strategii de monitorizare a înţelegerii;
- prezenţa momentului de reflecţie la sfârşitul unei etape de învăţare;
- justificarea necesităţii învăţării şi conturarea situaţiilor în care cunoştinţele pot fi aplicate.
Toate acestea sunt, în opinia mea, componentele unui mesaj esenţial pe care ansamblul lecţiilor

trebuie să-l transmită dincolo de contururile precise ale cunoştinţelor şi dincolo de formarea unor 
abilităţi. În didactică, mesajul nu are nicio valoare dacă alegem calea expozitivă de a-l transmite; el 
poate însă convinge atunci când este transmis indirect, prin modelul de structurare al parcursului, prin 
articularea lui atentă şi cursivă. 

Bibliografie: 
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FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORULUI – O NECESITATE A 
ŞCOLII CONTEMPORANE 

Prof. Loredana Cătălina Bodnar, 
Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret”  Suceava 

Abstract: 
Participarea la dezvoltarea profesională continuă este în mod clar legată de promovare sau de 

un sistem de avansare la un grad profesional superior. Mai mult decât atât, în unele sisteme 
educaţionale, profesorii nu pot fi luaţi în considerare pentru promovare fără să participe la activităţi 
specifice de dezvoltare profesională continuă. Cu toate acestea, dezvoltarea profesională reprezintă 
rareori singura condiţie pentru avansare. 

Cuvinte cheie: formare continuă, dezvoltare professională 

Formarea continuă înglobează o realitate vastă. Obiectivele care ghidează activităţile de 
formare sunt grupate pe trei axe de dezvoltare: dezvoltare personală, dezvoltare în raport cu nevoile 
organizaţionale şi dezvoltare profesională. Pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare personală, 
formarea continuă permite actualizarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în ceea ce priveşte fundamentele 
predării: metode pedagogice, cunoştinţe disciplinare sau de specialitate în formarea profesională etc. 
Formarea continuă permite a avea o atitudine critică faţă de modalităţile de a face şi de a iniţia 
cercetarea în mediul şcolar. Pentru a susţine dezvoltarea în raport cu nevoile organizaţionale, formarea 
continuă contribuie la achiziţionarea cunoştinţelor referitoare la cadrul organizaţional în care 
evoluează personalul didactic. Formarea continuă trebuie, mai ales, să asigure implementarea legilor, 
regulamentelor, politicilor şi a programelor de studii. De asemenea, formarea continuă susţine 
dezvoltarea competenţelor pentru a asigura funcţionarea eficientă într-o societate aflată în schimbare. 
Formarea continuă conduce către achiziţionarea de cunoştinţe, formarea abilităţilor şi atitudinilor 
necesare pentru a participa la realizarea intereselor şcolii, pentru a colabora cu părinţii, pentru a lucra 
cu partenerii săi într-o organizaţie şcolară. Esenţial este ca nevoile de dezvoltare personală să fie 
încadrate în proiecte de formare continuă individuale şi colective.  

1. Formarea continuă: o necesitate
Diferite modele de formare continuă au plus valoare pe de o parte, precum şi anumite

repercusiuni asupra serviciilor educative furnizate de profesori la clasă şi asupra contribuţiei acestora 
la responsabilităţile instituţiei de învăţământ. Modelele de formare continuă furnizează personalului 
didactic atât mijloace de transfer în practica lor şcolară, cât şi teorii pedagogice, care, de fapt, 
fundamentează teoretic personalitatea cadrului didactic.  

2. Formarea continuă: o responsabilitate individuală
Profesorii au responsabilitatea de a fi la curent cu toate noutăţile în domeniile şcolare şi în

psihopedagogie. Orice apartenenţă la o profesie presupune de fapt angajamentul într-un proces 
continuu de dezvoltare. Profesionalizarea cadrului didactic trebuie să fie însoţită de o anumită 
autonomie cu privire la metodologia de formare. De asemenea, dezvoltarea profesională este posibilă 
dacă fiecare individ este actorul principal al formării sale continue. 

3. Formarea continuă: o responsabilitate colectivă
Activitatea în cadrul sistemului educaţional implică mai mulţi parteneri. Fiecare profesor are

angajamentul de a realiza activităţi de formare continuă şi aceasta din urmă este favorizată de mediul 
în care activează cadrele didactice. Prezenţa mai multor parteneri implică prezenţa mai multor 
proiecte de dezvoltare în echipă. Formarea continuă este un proces educaţional care implică 
participarea atât a cadrelor didactice, cât şi a direcţiei instituţiei de învăţământ, a unor comisii şcolare 
etc.  

Analizând conceptul de formare continuă, se pot trage următoarele concluzii: 
a. Formarea continuă în ansamblu trebuie să fie accesibilă personalului didactic. Resursele

temporale şi financiare care sunt alocate pentru realizarea activităţilor de formare riscă mult să fie 
inferioare nevoilor de formare.  
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b. Formarea continuă trebuie înscrisă într-un proiect de evoluţie permanentă. Însuşi conceptul
de formare continuă include noţiunea de progres în timp şi totalitatea activităţilor de formare într-un 
ansamblu coerent. Instrumentele de formare trebuie să fie parte integrantă în proiectele individuale şi 
colective. În literatura de specialitate întâlnim mai multe etape în evoluţia formării continue: 
determinarea nevoilor, planificarea strategiilor pe termen scurt, mediu şi lung, concretizarea 
activităţilor selectate, monitorizarea şi evaluarea efectelor şi revizuirea planului în ansamblu.  

c. Formarea continuă trebuie să corespundă nevoilor persoanelor care activează într-o
instituţie. Învăţarea este individuală, dar educaţia este o operă colectivă. Acest fapt constituie o 
provocare a unei satisfacţii convenabile nevoilor individuale şi instituţionale în acelaşi timp. Învăţarea 
individuală trebuie să permită indivizilor şi echipelor din şcoală să achiziţioneze cunoştinţe, să 
formeze competenţe, să le dezvolte şi să atingă reuşita educativă, obiectiv spre care tind serviciile 
şcolare.  

Cercetările recente au demonstrat că este eficient de a satisface nevoile definite de echipele 
şcolare. Schimbările din practica şcolară decurg din faptele învăţate în cadrul proiectelor de echipă şi 
atunci când apar dificultăţi pot fi evitate, de asemenea, cu ajutorul şi sprijinul echipei. Formarea 
continuă se desfăşoară după o consultare şi un parteneriat unde un loc primordial îl ocupă autonomia 
şi profesionalismul personalului didactic, fără a neglija nevoile instituţiei. Profesorii sunt primele 
persoane care definesc nevoile de formare continuă.  

d. Formarea continuă trebuie să fie un refugiu al adaptării serviciilor educative la nevoile
sociale în domeniul educaţiei. Pentru a realiza schimbarea unor aspecte în domeniul educaţiei, este 
necesar ca profesorii să adere la noile obiective, să achiziţioneze noi cunoştinţe şi să dezvolte noi 
competenţe profesionale.  

e. Formarea continuă se axează pe o varietate de mijloace, mai ales, pe experienţa
personalului didactic.Este necesar de a avea o atitudine critică asupra practicii profesionale, altfel 
spus, este necesar de a avea o practică reflexivă. Schimbul de experienţă pedagogică, observarea 
reciprocă în clasă şi lucrul în echipă sunt unele dintre metodele prin care personalul didactic poate să 
urmeze demersul său de practică reflexivă.  

Instituţia de învăţământ este un sistem deschis care se îmbogăţeşte din diferite surse externe. 
Personalul său poate să se angajeze în construirea cunoştinţelor profesionale cu partenerii din alte 
instituţii de învăţământ sau din alte medii educaţionale. Există o diversitate de modalităţi pentru a 
atinge obiectivele formării continue a personalului didactic. Formarea continuă direcţionează implicit 
la autoformarea cadrului didactic, fapt relevat în literatura de specialitate. Nu sunt excluse şi alte 
modalităţi, cum ar fi frecventarea cursurilor la universităţi, cercetarea, colocvii şi congrese, stagii de 
formare, schimbul de experienţe pedagogice, care pot adapta formarea continuă la trăsăturile distincte 
ale mediilor şcolare. 

f. Formarea continuă trebuie să fie obiectul unei evaluări formative. Implementarea unei
practici reflexive vizavi de acţiunile întreprinse contribuie la dezvoltarea individuală şi colectivă a 
competenţelor profesionale. 

g. Formarea continuă trebuie să fie valorizată. Extinderea modelelor de recunoaştere a
formării continue a personalului didactic reprezintă un obiectiv major al oricărei instituţii de 
învăţământ. Recunoaşterea diverselor filiere de formare continuă are un dublu obiectiv: valorizarea 
personalului didactic prin punerea în valoare a traseului său profesional şi elucidarea gestionarilor 
mediului şcolar cu privire la competenţele formate de personalul didactic. Recunoaşterea formării 
continue va putea prezenta progresele profesorului în activitatea profesională, va favoriza mobilitatea 
acestora pe verticală şi orizontală. Recunoaşterea competenţelor formate şi dezvoltate de personalul 
didactic constituie un progres în salariul profesorului.  

Participarea la dezvoltarea profesională continuă este în mod clar legată de promovare sau de 
un sistem de avansare la un grad profesional superior. Mai mult decât atât, în unele sisteme 
educaţionale, profesorii nu pot fi luaţi în considerare pentru promovare fără să participe la activităţi 
specifice de dezvoltare profesională continuă. Cu toate acestea, dezvoltarea profesională reprezintă 
rareori singura condiţie pentru avansare. Aceasta este mai degrabă doar una dintre cerinţele necesare 
sau este considerată ca fiind un avantaj important.  

În general, dezvoltarea profesională continuă este un aspect important în evaluarea 
performanţelor cadrelor didactice. Or, sunt şi ţări (Belgia, comunităţile flamandă şi franceză) care nu 
oferă cadrelor didactice niciun fel de stimulent explicit pentru a încuraja participarea acestora la 
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dezvoltarea profesională continuă. Ion Al. Dumitru consideră că un aspect important în formarea 
profesională continuă reprezintă profesionalizarea didactică, care presupune raportarea la mai multe 
standarde. 1. standarde de natură instituţională, cu referire la instituţiile abilitate să formeze personalul 
didactic, la modul cum trebuie realizat, gestionat şi condus programul de formare iniţială şi continuă a 
profesorilor; 2. standarde de natură curriculară care, la rândul lor, se referă la obiectivele programelor 
de pregătire a profesorilor (standarde de finalităţi), la conţinutul acestor programe (standarde de 
conţinut), la durata necesară formării continue a personalului didactic; 3. standarde instrucţionale, care 
vizează formele şi modalităţile de organizare şi desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice a 
profesorilor, strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în programele de formare continuă a 
personalului didactic, care să conducă la formarea competenţelor necesare exercitării profesiei 
didactice; 4. standarde de evaluare şi certificare a competenţei didactice şi a nivelului acesteia care fac 
referire la calitatea prestaţiei didactice, la progresul în cariera didactică, certificându-le.  

E. Păun consideră că profesionalizarea didactică este „un proces de formare a unui ansamblu
de capacităţi şi competenţe într-un domeniu dat, pe baza asimilării unui sistem de cunoştinţe (teoretice 
şi practice), proces controlat deductiv de un model al profesiei respective”. 

Prin urmare, dimensiunile profesionalizării care decurg din această definiţie şi din cele 
meţionate anterior sunt următoarele: • profesionalizarea presupune descrierea (sau elaborarea) 
„identităţii profesionale astfel încât să fie generat la final un set de cunoştinţe şi competenţe descrise 
şi structurate într-un model profesional (standarde profesionale) care se asimilează sistematic şi pe 
baze ştiinţifice”; • profesionalizarea solicită şi un efort corespunzător de legitimare a profesiei 
didactice în câmpul activităţilor şi profesiilor sociale prin elaborarea unui model al profesiei didactice 
.  
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FORMAREA CONTINUĂ – O NECESITATE 

prof. înv. primar Bodnariu Măriuța, 
 Școala Gimnazială ,,Samson Bodnărescu,, Gălănești 

Abstract: 
„Formarea continuă-un ansamblu de activităţi şi de practici care cer implicarea educatorilor pentru 
amplificarea cunoştinţelor proprii, perfecţionarea deprinderilor, analiza şi dezvoltarea atitudinilor 
profesionale.” (EURYDICE. Reţeaua de Informare despre Educaţie în Comunitatea Europeană, 1997, 
pp. 8-9). 

Cuvinte cheie:  formare continuă, calitate, educație 

Într-o societate aflată în continuă schimbare, rolul educației formale rămâne esențial, însă 
învățarea permanentă, a devenit o necesitate pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale, 
economice și informaționale ale ariei de activitate în care evoluează specialiștii din fiecare domeniu.  

Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează printr-
un sistem de instituţii, organizaţii şi structuri ale acestora, între care se stabilesc relaţii ierarhice şi 
relaţii funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi respectarea standardelor de calitate în 
proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de formare continuă la nivel naţional. 

Schimbările profunde pe care le trăim la nivel social, economic, politic, cultural, tehnologic 
influenţează şi sistemul de învăţământ. Pentru a face faţă noilor exigenţe, cadrele atrase în cariera 
didactică trebuie să aibă aptitudinile necesare, să fie bine pregătite şi motivate pentru această profesie. 
Este foarte importantă formarea iniţială a cadrelor didactice, dar la fel de importantă s-a dovedit a fi şi 
perfecţionarea profesională continuă a acestora. Pentru a realiza o educaţie de calitate, în condiţiile 
actuale, este imperios necesară utilizarea a noi metode de lucru cu copiii (metode activ-participative, 
studii de caz, proiecte, portofolii, lucrul în echipă, parteneriate) menite să valorifice potenţialul 
individual şi să fie centrate pe nevoile fiecărui copil. Pentru ca profesorii să poată dezvolta la elevi noi 
competenţe de comunicare, creativitatea, curiozitatea intelectuală, gândirea critică, capacităţi de 
colaborare, trebuie ca, în primul rând, sistemul de formare continuă a cadrelor didactice să capete o 
nouă orientare. Astfel, metodele tradiţionale, prin care copiii doar asimilau cunoştinţe, sunt înlocuite 
de metodele active care înlătură comunicarea stereotipă şi promovează manifestările libere ale 
copiilor. 

Orice cadru didactic trebuie să fie deschis schimbărilor, nevoilor actualei vieţi sociale, 
nevoilor noilor generaţii, dar şi viitoarelor generaţii. Profesorul de calitate nu reprezintă doar un obiect 
al formării, ci este element activ ale formării dispus să realizeze un parteneriat cu formatorii. Formarea 
şi dezvoltarea profesională a corpului didactic se organizează concentric, începând cu studiul 
individual, continuând cu forme organizate instituţional la nivel de comisii metodice, cercuri 
pedagogice, perfecţionări periodice, masterate, cursuri postuniversitare şi cu sistemul definitivării în 
învăţământ şi al gradelor didactice. 

Toate activităţile de formare continuă trebuie să fie valorificate la nivelul organizaţiei şcolare, 
căci obiectivul principal al formării continue a cadrelor didactice îl reprezintă tocmai aplicarea în 
activitatea de la clasă a competenţelor dobândite în urma participării la curs. Managerul unităţii şi 
întregul colectiv trebuie să cunoască programele de perfecţionare urmate de fiecare angajat, iar 
competenţele dobândite de fiecare beneficiar al unui stagiu de dezvoltare trebuie demonstrate în actul 
didactic prin rezolvarea problemelor ce ţin de domeniul respectiv, prin obţinerea unor performanţe în 
activitatea proprie, prin crearea de noi activităţi şi programe cu consecinţe notabile asupra personalului 
didactic, dar mai ales asupra copiilor. 

Formarea continuă şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice îl ajută substanţial pe 
manager în evaluarea performanţelor angajaţilor. Încurajarea parcurgerii unor astfel de programe şi 
chiar iniţierea de către manager a unor seminarii, simpozioane, parteneriate cu diverse instituţii 
constituie modalităţi de atingere a obiectivelor.  
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Corpul profesoral trebuie să conştientizeze că formarea continuă reprezintă un drept, dar şi o 
obligaţie. Ea se realizează în concordanţă cu evoluţiile din domeniul educaţiei şi cu interesele şi 
nevoile personale de dezvoltare ale beneficiarilor.  

Calitate în educaţie înseamnă şi cadre didactice cu înalt nivel de profesionalism, bine pregătite 
pentru a putea face faţă provocărilor unei societăţi bazate pe cunoaştere, pornind de la pregătirea 
iniţială şi sprijinul suplimentar oferit la început de carieră didactică până la dezvoltarea profesională 
continuă la locul de muncă. 
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DEZVOLTAREA CULTURAL-EDUCAȚIONALĂ PRIN 
MANIFESTĂRILE PRILEJUITE DE ZIUA CULTURII NAȚIONALE 

Bibliotecar BUDUI Anișoara 
 Bibliotecar GHERASIM Adriana Florentina 

Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Abstract: 
Prin încurajarea creativității şi a interesului pentru cercetarea și cunoașterea personalităților 

marcante din istoria națională, participanții își dezvoltă sentimentul apartenenței și identității românești, în 
același timp, stimulând cooperarea educațională și instituțională.  

Ziua Culturii Naționale în România, ca sărbătoare națională a fost prilejuită împreună cu data 
nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie1850 – 15 iunie 1889). Astfel, pe data 
de 15 ianuarie, colectivul Bibliotecii USV organizează manifestări cultural-educaționale sub semnul 
acestei zile, cu scopul de a promova cunoașterea culturii, literaturii, artei, istoriei etc., precum și a 
patrimoniului cultural național: masa rotundă internațională „Eminescu în limbile lumii, „167 de ani cu 
Eminescu”, Zilele Eminescu, Zilei Culturii Naționale și împlinirea a 169 de ani de la nașterea lui Mihai 
Eminescu, Zilelor Eminescu la USV – 2020, sub semnul Zilei Culturii Naționale. Menţionăm faptul că 
fotografiile din acest articol, sunt efectuate de către colectivul Bibliotecii USV şi postate pe pagina 
oficială de facebook a Bibliotecii USV. 

Cuvinte-cheie: educaţie, cultură, manifestare, Ziua Culturii Naţionale, Eminescu. 

Dezvoltarea culturii și a educaţiei reprezintă un pilon important în dezvoltare competențelor 
sociale ale copiilor, tinerilor şi adulților corelate la actualitatea zilelor noastre. Educația culturală poate, 
de asemenea, să cultive atitudini specifice, să consolideze informații esențiale, să sprijine procesele de 
cercetare a identității culturale, să faciliteze comunicarea și cooperarea. 

Ziua Culturii Naționale în România, ca sărbătoare națională a fost prilejuită de data nașterii 
poetului național al românilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie1850 – 15 iunie 1889), stabilită prin Legea 
Nr. 238 din 7 decembrie 2010. Astfel, de 10 ani, pe 15 ianuarie, se desfășoară manifestări cultural-
educaționale sub semnul acestei zile, cu scopul de a promova cunoașterea culturii, literaturii, artei, istoriei 
etc., precum și a patrimoniului cultural național. 

Ziua Culturii Naționale a fost și este sărbătorită la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, 
devenind o tradiție de activități culturale, sociale și educaționale. 

Din evenimentele marcante amintim Masa rotundă internațională „Eminescu în limbile lumii” 
desfășurat în data de 18 ianuarie 2017. Manifestarea cultural-educațională a fost organizată de către 
colectivul Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor 
din România, filiala Iași. Moderatorul manifestării a fost prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, prorectorul 
Universități sucevene. În cadrul evenimentului au susținut comunicări, printre care s-a numărat și poetul 
cernăuțean Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei Române, ce a detaliat aspecte legate de 
traducerea operei Eminescu în diferite limbi ale globului, dar și despre traducători. Lector univ. dr. 
Cristinia Paladian, Universitatea „Yurii Fedkovici” din Cernăuți a vorbit despre dificultatea traducerii 
poeziei Eminescu în limba rusă și ucraineană, iar prof. univ. dr. Albumița-Muguraș Constantinescu a 
dezvoltat subiectul traducătorilor și unele traduceri ale operei Eminescu în limba franceză. D-ra lector 
univ. dr. Daniela Hăisan a completat tabloul informaținal despre traducerea operei eminesciene în limba 
engleză.  

Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Iași și reprezentanța din Suceava a înmânat premiu prof. 
univ. dr. Muguraș Constantinescu, pentru volumul „Despre ospitalitate. De la Homer la Kafka”, de Alain 
Montandon, tradus, prefațat și adnotat de către premiantă. Volumul a fost prezentat de către lect. univ. dr. 
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Gina Puică. La deosebitul eveniment a luat cuvântul prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, directorul 
Bibliotecii USV și prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul USV, precum și alți participanți. La finalul 
evenimentului, eleva Alexandra Țabrea a recitat un fragment din poezia „Luceafărul” de Mihai Eminescu, 
în limba italiană. 

Participanții evenimentului au avut prilejul de a-și îmbogății bagajul informaţional și prin 
expoziția de publicații ce conțin unele opere ale poetului Mihai Eminescu, traduse în limbile franceză, 
engleză, spaniolă și germană, organizată de colectivul bibliotecii universitare.  

În data de 15 iunie 2017, Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a organizat 
expoziţia de carte, intitulată „167 de ani cu Eminescu”. Expoziția a avut în vedere volume semnate de 
către marele poet sau dedicate acestuia. Invitaţii speciali ai manifestării au fost: conf. univ. dr. Daniela 
Petroşel, conf. univ. dr. Mariana Boca şi conf. univ. dr. Vasile Ilincan. În cadrul evenimentului, studenţi 
ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, au recitat din poezia eminesciană, dar şi din propriile 
creații. Momentele au fost acompaniate instrumental la chitară.  

În data de 15 ianuarie 2018, Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită printr-o serie de manifestări 
sub genericul „Omagiu Poetului”. Cadre didactice și studenți ai învățământului academic sucevean a 
depus jerbe de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, în apropiere de Teatrul Municipal „Matei 
Vișniec”. (https://suceavanews.ro/255366/social/educatie/ziua-culturii-nationale-va-fi-sarbatorita-la-usv-
vezi-cum/) 

Ulterior, colectivul Bibliotecii USV, împreună cu Centrul de Reușită Universitară, a organizat un 
Medalion Eminescu, intitulat: „Când privesc zilele de-aur ...”, moderat de conf. univ. dr. Vasile Ilincan. 
Invitați de seamă au fost: Dumitru Brădățan, Constantin Hrehor – membri ai Uniunii Scriitorilor din 
România, profesorii Ionel Herghelighiu și Valer Nichitean. A urmat vernisajul expoziției „Eminescu în 
Biblioteca USV”, ce a fost prezentat de bibliotecar Despina Rotaru. 

Biblioteca USV, în colaborare cu Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, a realizat o masă 
rotundă, intitulată „Eminescu în limbile lumii”, la a II-a ediție, moderată de lector univ. dr. Daniela 
Hăisan. Printre invitații de seamă, au participat: prof. univ. dr. Albumița Muguraș Constantinescu, 
coordonator al masteratului internațional, diplomă dublă: Teoria și practica traducerii, lector univ. dr. 
Gina Puică, responsabila Lectoratului de limbă română de la Universitatea „Yurii Fedkovici” din Cernăuți 
și lector univ. dr. Raluca Dimian. 

Volumele „Mihai Eminescu – anii 1883-1889” și „Prețul poeziei”, semnate de Doina Cosman și 
Bogdan C. S. Pîrvu, au fost prezentate de către prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu și conf. univ. dr. 
Olga Gancevici. 
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La finalul acestei manifestări a avut loc un recital de poezie eminesciană în limbile lumii, susținut 
de către studenți ai Facultății de litere și Științe ale Comunicării, sub coordonarea doamnei prof. conf. 
univ dr. Mariana Boca. 

În cadrul Zilelor Eminescu, desfăşurate în perioada 13-15 iunie 2018, la Memorialul Ipoteşti, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentată de un grup de profesori, bibliotecari şi 
studenţi. Din partea Bibliotecii USV au fost prezente bibliotecarele Anișoara Budui și Cristina Şutac. Cu 
acest prilej au fost popularizate informații despre fondul de carte Eminescu, îndeosebi carte veche, 
existent la Biblioteca Universității „Stefan cel Mare” din Suceava, precum și activitățile consacrate 
marelui nostru poet (expoziții, târguri și lansări de carte etc.). 

Studentele Ana Maria Antonesei și Georgiana Obadă au încântat publicul cu un recital de poezie 
eminesciană tradusă în limba franceză (Le bleu des cieux / Din cerurile-albastre) și limba germană 
(O,´nțelepciune, ai aripi de ceară / Du, Weisheit, mit wachsbleichen Flügeln!). 

Menționăm și faptul că, în același timp, în holul central din corpul A al Universității „Stefan cel 
Mare” din Suceava, s-a organizat tradiționala expoziție de carte -Zilele Eminescu. 

Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, împreună cu Facultatea de Litere și 
Științe ale Comunicării, a organizat în ziua de 15 ianuarie 2019, o serie de activități dedicate Zilei Culturii 
Naționale și împlinirii a 169 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Programul a început cu o depunere 
de jerbă de flori la bustul poetului, de lângă Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava. S-a 
organizat expoziții cu cărțile poetului. Doamna conf. univ. dr. Daniela Petrosel a susţinut o prezentare, 
intitulată: „Eminescu și lumea cărții”, urmată de un recital de poezie, intitulat; „Eminescu în limbile 
lumii”. Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia a susținut un moment liric, dedicat Domnului 
Eminescu.  
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Anul acesta, în data de 15 ianuarie, colectivul Bibliotecii USV, alături de profesori și studenți de 
la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC), în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților 
Suceava, Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia (GIRB) și Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, 
Fălticeni, a organizat manifestările incluse în cadrul Zilelor Eminescu la USV – 2020, sub semnul Zilei 
Culturii Naționale. Programul manifestărilor cuprinde: Depunere de jerbă la bustul Poetului din Parcul 
„Mihai Eminescu”, lângă Biserica Sf. Nicolae. A urmat o dezbatere studențească „170 de ani cu 
Eminescu”  coordonată de conf. univ. dr. Daniela Petroșel. În atrium din corpul E a avut loc vernisajul 
expozițiilor de carte „Omagiu Poetului” și filmul documentar „Eminescu, Veronica, Creangă” (1914), 
prezentate de bibliotecar Despina Rotaru. 

Moment cultural artistic de muzică și poezie intitulat „Dor de Eminescu” a fost completat de 
creațiile eminesciene recitate sau interpretate vocal și instrumental. La eveniment au participat activ elevi, 
studenți și profesori de la: Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, Fălticeni; Grupul de Inițiativă al Românilor 
din Basarabia (GIRB) şi Casa de Cultură a Studenților Suceava (Trupa StArt). 

Astfel, cultura și educația este pregătită de reconfirmare. Prin încurajarea creativității şi a 
interesului pentru cercetarea și cunoașterea personalităților marcante din istoria națională, participanții își 
dezvoltă sentimentul apartenenței și identității românești, în același timp, stimulând cooperarea 
educațională și instituțională. Ca nucleu cultural și spiritual, Bucovina este marcată și cu această ocazie. 
Bucovina este vocația lui „a fi” în cultură, generând spirite critice și creatoare, popularizate prin 
intermediul bibliotecilor. 

Susținând cultura, prin intermediul educației, vom încuraja dezvoltarea unei rețele bazate pe 
cunoaștere și informare, iar ulterior crearea unor proiecte educaționale prin intermediul instrumentelor 
inovatoare, pentru promovarea valorii patrimoniului cultural național, la nivel global. 

Bibliografie:
1. www.facebook.com/bibliotecaUSV/
https://suceavanews.ro/255366/social/educatie/ziua-culturii-nationale-va-fi-sarbatorita-la-usv-
vezi-cum/
http://www.usv.ro/biblioteca/index.php/ro/1/Biblioteca%20%C3%AEn%20pres%C4%
83 /1169/432 
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ETICA PROFESIEI CONTABILE 

prof. Maria BURSUC 
Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava 

Abstract: 
Articolul de faţă tratează “Identificarea raporturilor 

dintre etica în afaceri, în general, etica specifică a profesiei, 
în particular, și profesia contabilă şi Analiza conexiunilor 
dintre raționamentul profesional și etică în profesia 
contabilă”. 

Cuvinte cheie: etică, whistleblowing, management 

Preocupările privind etica în profesia contabilă sunt foarte vechi, practic apărând odată cu 
primele organizații profesionale, care au dezvoltat și primele coduri etice în profesie. Una dintre 
limitele codurilor etice în profesia contabilă, de la acea dată, era orientarea către raporturile dintre 
profesioniștii contabili, respectiv dintre profesionistul contabil și client, și neglijarea relației dintre 
profesionistul contabil și societate în ansamblu. Scandalurile financiare și crizele de la începutul 
mileniului, cu care profesia contabilă a fost asociată, au marcat mult și abordarea eticii și 
responsabilității sociale la nivelul acesteia.  

Principalele provocări etice pentru profesia contabilă în perioada actuală sunt, în opinia mea: 
manipularea/managementul rezultatelor, whistleblowingul și utilizarea raționamentului profesional. 
Acestea reprezintă, în acest moment, mai degrabă preocupări marginale pentru teoreticienii și 
practicienii din România.  

În continuare am abordat problematica codurilor de etică profesională. 
La nivel teoretic, un cod de etică profesională are rolul de a comunica publicului valorile și 

principiile unei profesii, de a conștientiza membrii cu privire la acestea, de a servi drept ghid de 
comportament în situații dilematice moral, de a contribui la prestigiul profesiei și de a constitui 
referențial în soluționarea unor litigii sau în sancționarea unor comportamente neconforme. Un cod de 
etică profesională trebuie construit punând în prim plan interesul public, dar fără a ignora cultura 
profesiei, mentalitatea membrilor, determinanții culturali, sociali, economici, politici ai comunității în 
care se dorește a fi implementat.  

În al doilea rând, un cod de etică profesională nu rezolvă de la sine problemele de ordin moral 
cu care se pot confrunta membrii unei profesii. El poate rămâne un document nefuncțional dacă nu 
este parte a unui sistem care să includă obligatoriu o comisie de etică, audit de etică, hotline etic, 
training etic.  

Focalizându-ne pe contextul românesc, Codul Etic Național al Profesioniștilor Contabili, codul 
etic al CECCAR, în vigoare din 1 ianuarie 2011, este revizuit în conformitate cu Codul Etic 
Internațional al Profesioniștilor Contabili, revizuit în 2009. CAFR a adoptat integral Codul Etic al 
Profesioniștilor Contabili emis de IESBA. În momentul de față este în vigoare traducerea după ediția 
2015, aceasta fiind adoptată la finele anului 2016. În ceea ce privește codul CCF, în urma analizei 
consider că acesta nu este în momentul de față un document util în mod real profesiei și 
profesioniștilor contabili. De la scrierea sa au trecut mai mult de 10 ani (deși nici la momentul 2007 nu 
cred că era un document bine elaborat), timp în care profesia a cunoscut evoluții importante pe plan 
mondial, dar și în România.  
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La rândul său CCF a evoluat mult și este o instituție racordată la tendințele pe plan european 
și mondial.  În continuare am procedat la o analiză a principiilor pe care se bazează codurile etice ale 
celor trei organizații profesionale din România.  

Codul Etic pentru Profesioniștii Contabili elaborat de IESBA stabilește cinci principii 
fundamentale pe care profesioniștii contabili trebuie să le respecte: integritatea, obiectivitatea, 
confidențialitatea, comportamentul profesional, competența profesională și atenția cuvenită. Două 
dintre organizațiile profesionale din domeniul profesiei contabile din România (CECCAR, CAFR)  au 
preluat în codurile lor etice aceste principii.  

CECCAR a adăugat unele aspecte suplimentare referitoare la principiul obiectivității și a mai 
introdus un principiu: respect față de normele tehnice și profesionale.   

CCF are în codul său două principii care nu se regăsesc printre principiile fundamentale în 
cadrul codurilor CAFR/IESBA și CECCAR: independența și neutralitatea. Independența se găsește 
totuși abordată în aceste coduri atunci când se face referire la misiunile de audit.  

În finalul analizelor privind acest al doilea obiectiv de studiu teoretic am făcut referire la 
marketingul serviciilor asociate profesiei contabile și la comandamentele deontologice/etice ale 
acestuia.  Atât la nivel practic, cât și la nivelul abordărilor teoretice, marketingul serviciilor asociate 
profesiei contabile este în fază incipientă în 
România, lipsit de subtilitatea și nuanțările 
regăsite în plan internațional. Sigur, nu se 
includ în această caracterizare generală și 
companiile din Big Four. Experiența lor în 
acest domeniu a trebuit să fie aplicată însă în 
contextul specific românesc.  
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EUROPEAN EXPERIENCES 

prof. Busuioc Adriana, 
Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava 

The Erasmus programme fosters learning and understanding of the host country, and the 
Erasmus experience is considered both a time for learning as well as a chance to socialise and 
experience a different culture. For many European students, the Erasmus Programme is their first time 
living and studying in another country. It has become a cultural phenomenon and very popular among 
European students. It is a great opportunity for teachers and students to become acquainted with the 
natural heritage from all the partner countries and a chance to connect with people from other 
European countries. There is no better European instrument than Erasmus+ to foster this. To provide 
the space for young people to develop a European identity alongside their national identity, 
empowering them to engage and shape the future of a Europe made of democracy, solidarity and 
inclusion. We must make every effort to ensure that these opportunities have become are more 
accessible to many students and teachers from Europe.Our school has been involved in many 
Erasmus+KA2 School Exchange Partnerships. 

An important project which is worth mentioning is Healthy Life - Happy Life! Exploring 
different aspects of a healthy lifestyle between September 2018- June 2020.It is a partnership of 
Intercultural exchange coordinated by a high school from Germany. The partner schools in this 
project are: Germany, Italy, Romania, Greece, Sweden. The main aims of this project are: promoting 
intercultural dialogue, acquiring a positive attitude towards a healthy lifestyle, convincing students to 
spend time outdoors and interact with nature. In order to cover this aspects of a healthy lifestyle the 
main theme of the project was divided into smaller sections: the benefits of Mediterranean diet, the 
vegetarian and non-vegetarian diet, the dangers of smoking and benefits of exercising outdoors. 

During 21st-25th October 2019 our school, Economic College “Dimitrie Cantemir” Suceava, 
hosted the third exchange visit of the project. The main theme of the meeting was:”Be sugar wise!” 
Students and teachers took part in workshops and webquests on the topic of sugar consumption, food 
additives and preservatives. 

The first day started with a greeting ceremony of traditional music and dances from Bukovina 
performed by our students from Ecofolclor Club. They invited the guests to dance the Romanian 
“Hora” and “Bălăceana”. The teams from the project were  welcomed with Bread and Salt, a 
traditional Romanian way of honoring guests. This tradition dates back in time and it is related with 
hospitality. The concept is based on giving the most expensive thing of that time which was salt to the 
awaited guests. 
The students participated in several activities related to daily sugar consumption. They worked in 
groups, did surveys and online research and found out that both young people and adults consume a 
large amount of daily sugar, which is present in most consumed daily food : drinks, sweets, ketchup, 
pastries, breakfast cereals and bread. Grouped in mixed teams, students guided by teachers 
participated in a cooking session entitled: Sugar-free desserts. They cooked apple pie, “papanasi” and 
brownies using both natural sweeteners: agave syrup, maple syrup, honey as well as sugar. At the end 
of the cooking session the students had to taste and make a comparison of products, calculating 
caloric values for 100 g per product. 

One of the goals of these Erasmus projects is to know the host country, find out new things 
about its history, traditions and culture. The guests had the chance to visit and explore the beautiful 
places from Bukovina.  

The students and teachers visited the organic trout Valeputna. They tasted the unique 
traditional trout dishes. They found out about the local famous dish ”cobza”, smoked trout with fir 
cones and wood beech. The story says that it was invented in 1927 on the occasion of a party at the 
Royal Castle in Poiana Iţcani (situated on the Putna Valley) in honour of the Crowning of His 
Majesty, King Mihai. Valeputna products enjoy the appreciation of the most famous chefs in Romania 
and are both in the menu of prestigious hotel chains as well as in luxury shops. Also the students and 
teachers admired the Museum’s Egg collection from Vama. The students were impressed by the most 
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varied and numerous collection of dyed and decorated eggs in Romania and one of the most important 
ones in Europe at once. 

They continued their exploration of natural heritage through a trip to Voronet monastery and 
Rarau mountain. It was a great opportunity to strengthen the bonds created among the participating 
students through relaxing activities such as sports and games. Our guests tasted culinary traditional 
dishes from Bukovina and were very impressed by the warm greeting, but mostly the warmth of the 
hospitality of Bukovina.  
All in all, it was a great experience for them and for us. Thank you Erasmus ! 

Bibliography: 
http://master.cedcsv.ro/cedc/index.php/proiecte/proiecte-europene/erasmus-ka229-healthy-life 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/e_30_book-november-
web.pdf 

Formarea continuă ca dezvoltare și extindere de competențe 35

http://master.cedcsv.ro/cedc/index.php/proiecte/proiecte-europene/erasmus-ka229-healthy-life
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/e_30_book-november-web.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/e_30_book-november-web.pdf


O NOUĂ ABORDARE ÎN PREGĂTIREA PEDAGOGICĂ A CADRELOR 
DIDACTICE 

Prof. înv. preșc. Canciuc Gabriela-Otilia 
Școala Gimnazială „Ghe. Popadiuc” Rădăuți -G. P. N. Nr. 6 Rădăuți 

Abstract: 
Nevoile de formare sunt nevoi de învăţare ale unor subiecţi, care pot fi satisfăcute prin 

activităţi de formare şi de dezvoltare profesională.Formarea cadrelor didactice constituie o strategie 
prin care se poate asigura dezvoltarea calităţii învăţământului. Este evident rolul formarii continue 
pentru realizarea calităţii în educaţie. Întrucât sistemele educative se caracterizează prin dinamism, 
formarea devine o pârghie importantă pentru a asigura reorientările necesare ale educaţiei. 

Cuvinte-cheie: formare, calitate, strategie, educație, învățământ. 

Motto: ,,Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamănă cu nici o 
alta, o meserie care nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă 
şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, unde pregătirea 
excepţională este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, ingrată şi plină de 
farmec” (Victor Hugo) 

Profesionalizarea, modalitate dominantă a socializării, se referă la componenta explicită şi 
raţională a acţiunilor specifice unui domeniu de activitate umană şi implică rigoare, seriozitate, 
competenţă, depăşirea statutului de amator sau artizan. Se poate considera ca este un proces de 
construcţie a unui ansamblu de competenţe care să permită stăpânirea situaţiei specifice unei profesii. 
Prin formarea – dezvoltarea competenţelor generale şi specifice, se garantează identificarea şi 
rezolvarea într-o manieră flexibilă creatoare, în diverse contexte, a problemelor ce caracterizează un 
domeniu de activitate. 

Educația permanentă a devenit o necesitate obiectivă pentru lumea contemporană: omul 
trebuie pregătit să se acomodeze la schimbări, să fie capabil de a face față noilor solicitări.Educația 
este definită ca o activitate socială, desfăşurată în vederea formării individului  pentru viață, iar 
educația permanentă reprezintă „educația tuturor oamenilor pe tot parcursul vieții lor”.  

Ideea învățării neîntrerupte se conturează mai precis atunci când se ia în discuție problema 
formării continue a cadrelor didactice. Formarea cadrelor didactice constituie o strategie prin care se 
poate asigura dezvoltarea calităţii învăţământului. Calitatea în educaţie presupune şi puterea acesteia 
de diferenţiere în funcţie de nivelul formării, de înzestrarea intelectuală a celor formaţi, de 
competenţele cerute de piaţa muncii. Este evident rolul formarii continue pentru realizarea calităţii în 
educaţie. Întrucât sistemele educative se caracterizează prin dinamism, formarea devine o pârghie 
importantă pentru a asigura reorientările necesare ale educaţiei. 

Nevoile de formare sunt nevoi de învăţare ale unor subiecţi, care pot fi satisfăcute prin 
activităţi de formare şi de dezvoltare profesională. Nevoie este discrepanţa sau dintre stadiul actual de 
dezvoltare al unui grup sau al unei situaţii şi stadiul dorit (posibil de atins). Nevoia reflectă existenţa 
unei probleme care necesită intervenţie, o problemă care trebuie tratată.  Analiza nevoilor încearcă să 
identifice astfel de goluri, să le analizeze caracteristicile şi cauza şi să stabilească priorităţile acţiunilor 
viitoare. Intervenţiile eficiente sunt dependente de o bună identificare şi evaluare a nevoilor. O analiză 
de nevoi de calitate se focalizează pe rezultatele care ar trebui obţinute, şi nu pe mijloacele necesare 
obţinerii lor; furnizează o bază obiectivă pentru luarea deciziilor, este un proces ciclic. Analiza 
nevoilor de formare răspunde unei game largi de factori interesaţi, dintr-o multitudine de perspective, 
ea este parte integrantă a eforturilor de îmbunătăţire continuă a calităţii procesului educaţional. Prin 
analiza de nevoi, cadrele didactice participă la un exerciţiu de auto-reflecţie asupra rolului şi poziţiei 
dezvoltării profesionale, ceea ce contribuie la dezvoltarea abilităţilor individuale de utilizare a 
reflecţiei. Identificarea nevoilor cadrelor didactice de formare continuă conduce spre stabilirea faptului 
de ce formarea respectivă este relevantă, cum va îmbunătăţi performanţele, cum va conduce la o 
diferenţă faţă de activitatea anterioară; cum se poate face o relaţionare a performanţelor ameliorative 
cu scopurile iniţiale. Principalul este ca fiecare cadru didactic să conştientizeze, să sesizeze apariţia 
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problemei, extensia, importanţa şi aria de răspândire a problemei, să se stabilească cauzele apariţiei 
problemei, să se descrie contextul (situaţia actuală) din punct de vedere al problemei respective şi al 
efectelor produse pe plan personal, instituţional, comunitar. 

Pregătirea pentru cariera se face obligatoriu pe căi formale (şcolarizare, formare continuă), dar 
şi informale(studiu individual, experiența de muncăîn alt domeniu sau pe alta poziție ierarhica). 
Profesionalizarea constituie procesul formării unui ansamblu de capacităţi şi competenţe într-un 
domeniu dat pe baza asimilării unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice, proces controlat 
deductiv de un model al profesiei respective‖. Pregătirea inițială și formarea continuă a personalului 
didactic „se întemeiază pe modelul abordării prin competenţe şi pe conceptul de dezvoltare cumulativă 
a nivelului de competenţă a personalului didactic”. „O profesiune există prin lupta colectivă pe care o 
duce în vederea dobândirii anumitor atribute corporative (autonomie de exerciţiu şi de carieră dar şi un 
statut de recunoaştere simbolică şi socială)… [dar] a trecut vremea când profesia era omogenă din 
punct de vedere social, puternic organizată şi conştientă de propria forţă. 

Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, 
educatorul sau cadrul didactic, instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă si organizează, 
corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţilor necesare 
omului de mâine. Formarea continua reprezintă un cadru de devenire a adultului în plan cognitiv, 
afectiv si psihosocial, constituind un prilej de dezvoltare personală care să-i permită sa creeze noi 
cunoştințe şi să adapteze cunoştințele acumulate la contexte aflate într-o continuă schimbare. În cadrul 
formarii continue a cadrelor didactice, persoanele formate nu constituie doar un obiect al formarii ci 
constituie elemente active ale formarii deschise unui parteneriat cu formatorii. Demersul didactic al 
formarii continue este unul centrat pe educat astfel încât rolul formatorului este acela de a configura 
contextul, cadrul în care educatul se auto-formează. 

Studiul formarii continue a cadrelor didactice realizat in Uniunea Europeana a ajuns la 
concluzia că obiectivele formarii continue se pot structura în jurul a trei poli:  

a) dezvoltarea personală şi profesională a educatorilor care vizează ameliorarea competentelor
profesionale prin: actualizarea competențelor de bază, a cunoştințelor didactice şi a celor din domeniul 
disciplinei predate; însuşirea de noi competențe; didactica disciplinelor; inițiere în utilizarea de noi 
metode şi materiale; 

b) ameliorarea calității sistemelor de educație, a cursurilor oferite, a instituțiilor de învățământ
şi a practicilor pedagogice ale educatorilor prin: favorizarea interdisciplinaritățiişi dezvoltarea lucrului 
în echipă; încurajarea inovației; formarea pentru managementul şcolii şi al clasei şi pentru rezolvarea 
de probleme; punerea în acțiune a unor priorități pedagogice; dezvoltarea comportamentelor necesare 
managementului relațiilor umane.  

c) cunoaşterea mediului social şi environmental prin: favorizarea relațiilor cu întreprinderile;
apropierea sistemelor educativ şi economic; incitarea la studierea factorilor economici şi sociali care 
influențează comportamentul tinerilor; adaptarea la schimbarea socială şi culturală. (UE Eurydice, 
1997) 

Obiectivele formării continue a cadrelor didactice vizează aşadar atât ameliorări în domeniul 
larg al sistemului educativ interconectat cu sistemele societății în care este integrat cât şi schimbări 
concrete la nivelul personalității cadrului didactic ce se concretizează în dobândirea unor cunoştințe şi 
comportamente specifice. În cadrul unuistagiu de formare fiecare din obiectivele menționate mai sus 
dă posibilitatea formulării obiectivelor operaționale ale stagiului concretizate în operații şi 
comportamente specifice situate la diferite niveluri de exigență. Astfel, în acțiunea de operaționalizare 
a obiectivelor formarii adulților B. Schwartz evidențiază patru nivele taxonomice: 

- nivelul 1 in cadrul căruia activitatea stagiului de formare continuă vizează sensibilizarea şi
informarea cu privire la tematica propusa spre abordare; 

- nivelul 2 vizează formarea la cadrele didactice a capacității de a dezbate tema şi de a emite
critici pertinente la ceea ce s-a realizatşi de a propune modalități de optimizare a activității; 

- nivelul 3 presupune formarea capacității cadrelor didactice de a aplica într-un demers
didactic concretmetodele nou acumulate; 

- nivelul 4 corespunde capacității cadrului didactic de a-şi abilita elevii sau alți formatori în
domeniul în care el însuşi a fost format (capacitatea de transfer si de abordare creativă şi personală a 
conținuturilor studiate) (cf. R.M. Niculescu, 2000) 
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În acest cadru, este tot mai evident faptul că instituțiile de învățământ devin din ce în ce mai 
interesate de cunoștințele cadrelor didactice, văzute ca resurse în asigurarea dezvoltării într-un mediu 
în care criteriul de selecție este eficiența educațională. Nevoile de cunoaștere ale cadrelor didactice 
reflectă ideea cunoașterii permanente, când o cunoaștere generează nevoia altei cunoașteri, mai 
profunde. Nevoile de cunoaștere în cadrul formării continue presupun un proces de schimbare care are 
loc în fiecare individ ca rezultat al experienței acestuia. Diseminarea, ca proces de externalizare a 
cunoștințelor, are ca efect convertirea acestora în informații. Or, prin încorporarea informațiilor, 
cunoștințele cadrelor didactice se schimbă și astfel se realizează formarea continuă, care nu este numai 
un proces mintal de achiziție a cunoștințelor, competențelor și abilităților, ci și un proces social. 

Învățarea, ca nevoie de formare continuă, atribuie o responsabilitate importantă cadrului 
didactic, care trebuie să-și actualizeze permanent cunoștințele și competențele astfel încât formarea 
continuă pentru o carieră mai bună să devină, în același timp, formare continuă pentru o activitate mai 
bună. 
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IMPORTANȚA CURSURILOR DE FORMARE PENTRU PROFESORI 

prof. ing. Chiper Andreea Ramona 
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

Abstract: 
A spune că educația este importantă este o subestimare. Educația este o armă pentru îmbunătățirea vieții 
umane, de aceea putem afirma că educația determină cu siguranță calitatea vieții unei persoane. Educația 
îmbunătățește cunoștiințele, abilitățile și dezvoltă personalitatea și atitudinea. Formarea periodică a 
profesorilor este un proces continuu care promovează abilitățile de predare ale acestora, însușirea de  noi 
cunoștințe, dezvoltă competențe noi, care, la rândul lor, ajută la îmbunătățirea învățării elevilor. 

Cuvinte cheie:  educație, formare, competențe, abilități, cursuri 

Societatea modernă cere învățare continuă și de înaltă calitate de la profesori. Profesorii trebuie să 
posede o mulțime de cunoștințe și abilități atât în ceea ce privește practicile de predare, cât și de evaluare 
pentru a răspunde acestor cerințe și standarde ale unei educații de calitate, în continuă schimbare. 
Gestionarea sălii de clasă este esențială atât pentru educația cadrelor didactice, cât și pentru dezvoltarea 
profesională a acestora, fiind esențial să se păstreze cunoștințele la zi, astfel încât să  se poată oferi o 
predare de înaltă calitate . Un număr tot mai mare de cercetări au arătat că  rezultatul formării profesorilor 
influențează rezultatul învățării elevilor. Profesorii trebuie să se supună proceselor de învățare cognitive și 
metacognitive pentru a obține rezultatele învățării sub forma unor atitudini schimbate despre practica lor 
sau, chiar mai bine, schimbarea comportamentului. 
Aceste procese sunt activități de gândire cognitivă care sunt utilizate pentru procesarea conținutului de 
învățare sau pentru managementul clasei. Rezultatele profesorilor în termeni de cunoștințe și abilități 
îmbunătățite într-un domeniu de management al clasei influențează mediul de învățare al elevilor și 
rezultatele acestora. 

Odată cu formarea continuă, profesorii ar trebui să se concentreze pe sprijin emoțional, 
organizarea clasei și aspecte de asistență instructivă a interacțiunii în clasă între profesor și elevi. Pentru a 
putea face acest lucru, este necesar ca profesorul să dețină un anumit set de cunoștințe și abilități pentru a 
înțelege cum funcționează aceste trei domenii, ce diferență pot face pentru un profesor din clasă și de ce 
sunt atât de importante. Este dovedit că interacțiunea în clasă este un instrument pentru orice profesor, 
care îl va sprijini în orice situație de predare. 
Profesorii care se formează în mod continuu tind să facă și să afle mai multe despre propriile obiecte 
predate, împingând limitele învățării și predării lor, căutând noile subiecte și modalități de a învăța. Cu 
toate acestea, pentru a-și atinge potențialul maxim, dezvoltarea profesională continuă ar trebui să fie pusă 
în aplicare în cadrul programelor.. 
Cadrele didactice care au oferit o pregătire adecvată în ceea ce privește informațiile actualizate și noile 
cercetări despre managementul clasei, despre instrumentele tehnologice emergente pentru clasă, noile 
resurse curriculare și multe altele, ar putea deveni un factor de succes pentru școlile lor. Cercetările indică 
o legătură pozitivă între învățarea  profesorului , interacțiunea la clasă și rezultatele elevilor așa cum sunt
percepute chiar de profesori. Învățarea eficientă a profesorilor și dezvoltarea profesională sunt importante
pentru realizarea elevilor.

Indiferent dacă reprezentăm o școală, un colegiu, o universitate sau un centru de formare,ar trebui 
să vizăm excelența educațională. Cea mai bună modalitate de a înainta spre realizarea acestui lucru este să 
ne asigurăm că putem oferi o pregătire de înaltă calitate a elevilor. 

Este adevărat că platformele educaționale, cum ar fi sistemele de management al învățării și sistemele de 
gestionare a conținutului de învățare  sunt absolut esențiale pentru a oferi soluții educaționale eficiente. 
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Cu toate acestea, toate aceste instrumente valoroase trebuie să fie asociate cu învățătură clasică pentru a 
oferi cu adevărat oportunități de învățare on-line de înaltă calitate și oportunități de învățare mixte. 
Motivul pentru care formarea continuă a profesorilor este atât de importantă pentru excelența 
educațională este simplu: profesorilor  trebuie să li se ofere periodic oportunități de formare pentru a 
rămâne în fruntea actului instructiv-educativ. 
Chiar și cei mai buni profesori vor începe să rămână în urmă dacă nu vor continua să lupte pentru 
excelență. Din această cauză, specialiștii în tehnologie și educație trebuie să fie atenți să-și amintească să 
investească în personalul lor didactic, precum și în instrumentele de predare digitală la zi, precum 
platformele educaționale de on-line learning. 
Furnizorii de educație care se concentrează pe soluții educaționale digitale, cum ar fi cursurile de e-
learning și programele de învățare mixtă, oferă multe oportunități de formare pentru profesori. 
Pe lângă toate abilitățile tradiționale de predare, profesorii au, de asemenea, multe de câștigat de la 
perfecționarea cu ajutorul unor soluții educaționale digitale. Aceste tipuri de programe educaționale au 
multe de oferit prin beneficii atât profesorilor, cât și elevilor lor, așa că merită să fie explorate. 
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BIOLOGIA INTRE TRECUT ȘI VIITOR 

prof. Chitiala Roxana Delia, 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Abstract: 
Articolul examinează o disciplină din aria curriculară a ştiinţelor. Educaţia biologică ȋn cadrul treptei 

liceale de ȋnvăţămȃnt contribuie la formarea ansamblului de cunoştinţe a tuturor elevilor, la deprinderea de 
atitudini, de formare a omului responsabil de prezent şi viitor, a omului care se  consideră ca parte integrantă a 
naturii ȋn care el ȋnsuşi ȋşi are originea.Accentele educaţionale ale treptei preuniversitare se cer  la ora actuala 
plasate pe formarea capacităţilor de a opera cu domeniile majore informationale, pe capacitatea de a clasifica şi 
stoca aceasta informaţie după un algoritm prestabilit, de a formula concluzii logice de generalizare. 

Cuvinte-cheie: aria curriculară a ştiinţelor, educaţia biologică, deprinderea de atitudini, accentele 
educaţionale 

Biologia ca disciplinǎ din aria curriculara ṣtiinṭe necesita la ora actuala anumite reorientări 
conceptuale principale. Ȋn prezent, structura obiectului se axează pe ȋnsuşirea a patru discipline şcolare 
relativ autonome, definite ca discipline de ȋnvăţămȃnt: Botanica, Zoologia, Anatomia, Fiziologia şi 
igiena omului, Genetica. Pentru fiecare disciplină este caracteristică o strategie proprie de 
implementare şi un volum de informaţii specific fiecărui tip de elev( CES, mediu, sau olimpic). 

 Astfel ȋn cadrul Botanicii şi Zoologiei accentul se pune in funcţie de nivelul elevului pe studiul 
principalelor taxoane de plante şi animale, inclusiv al organelor vegetative si generative( plante) şi al 
sistemelor vitale (animale).O pondere esenţială ȋn cadrul ambelor discipline o are sistematica, scopul 
căreia este familiarizarea elevilor ȋn funcţie de capacităţile de ȋnvăţare cu multitudinea şi diversitatea 
speciilor de plante, animale şi microorganisme din natură. 

 Principalele compartimente ale disciplinei Anatomia, fiziologia şi igiena omului sunt axate pe 
studiul relativ aprofundat pentru olimpici al sistemelor vitale ale omului.Fiecare sistem este finalizat 
cu principalele elemente de igienă, noţiuni care trebuiesc asimilate şi de elevii cu CES. 

 Estimȃnd actuala eşalonare conceptuală a materiei de studiu, dar mai ales a obiectivelor care o 
condiţionează, remarcăm următoarele: 

●Este exagerat volumul informaţional preconizat indiferent de nivelul elevului, astfel ȋncȃt, pe
de o parte se sesizează inutilitatea memorării,,globale,, a informaţiei nefuncţionale, iar pe de altă parte 
se conturează deficitul permanent de ore (ȋn planul de ȋnvăţămȃnt) pentru ȋnsuşirea acestei informaţii. 

●O eşalonare conceptuală nu corespunde principiilor ȋnvăţămȃntului formativ, ȋn care accentul
se pune nu atȃt pe volumul de informaţie enciclopedică memorizată, cȃt mai ales pe capacitatea de a 
sesiza, generaliza şi ulterior de a extrapola informaţia esenţială despre fenomene. 

●Se practică o segmentare artificială a viului(ȋn plante, animale, om) fapt ce denaturează ideea
lumii organice. 

●Se promovează o specializare pretimpurie inutilă pe domenii biologice specializate.
Este insuficientă ponderea laturii educaţionale şi efective a disciplinei, a aspectului ce generează 
atitudini şi principii morale. Aspecte privind educaţia ecologică, igiena personală şi socială sunt 
abordate superficial, ȋn cadrul unor capitole sau cicluri de lecţii separate de ,,cologie,, şi ,,Elemente de 
igienă umană,,. 
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●Persistenţa acestei concepţii depăşite ȋn predarea disciplinei nu mai corespunde noilor cerinţe
ale societăţii, orientate spre modificarea paradigmei educaţionale şi nu corelează cu orientările 
strategice din ȋnvăţămȃntul mondial 

Asemenea considerente au condiţionat eleborarea prezentului proiect de curriculum. 
Instruirea biologică ȋn ciclul liceal trebuie să fie pătrunsă ȋn primul rȃnd de sentimentul 

autoaprecierii permanente a propriilor acţiuni. Paralel, acest gen de instruire va fi orientat spre 
corelarea maximă cu alte domenii ştiinţifice şi afective ale cunoaşterii, stimulată fiind ȋn acelaşi timp 
dorinţa de a pătrunde ȋn esenţa fenomenelor.O datorie primordială a celor ce implementează disciplina 
de studiu vizată este asigurarea accesului la informaţie şi la procedeele de autoinstruire, nivelul de 
performanţă fiind ȋnsă prioritar ales de către elev. 

 În concluzie pornind de la aceste considerente, ȋn educaţia diferenţiată ȋn funcţie de capacităţile 
elevilor,trebuie sa se ţinǎ cont de următoarele: 

 Se va respecta eşalonarea unitară a disciplinelor biologice pentru toate profilurile; 
 Se va respecta continuitatea ideilor conceptuale de bază pe parcursul ȋntregului ciclu; 
 Se va respecta echilibrarea volumului informaţional pe parcursul etapelor de instruire ȋn funcţie 

de necesităţile şi capacităţile elevilor. 

Bibliografie: 
Victoria Sandu, Anatomie şi fiziologie, Ed. Albastră 2017,  
Adriana Barna, Metodica predării disciplinei, Cluj Napoca 2005 
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MINIPROGRAMĂ – 
ABILITĂȚI PENTRU DEZVOLTARE – clasa a IV-a 

prof. Lăcrămioara-Tatiana Clucerescu, 
Școala Gimnazială “Dimitrie Păcurariu” Șcheia 

Abstract: 
Miniprograma Abilități pentru dezvoltare se adresează elevilor, profesorilor și familiei deopotrivă 
făcând parte din aria curriculară Consiliere și orientare. În urma cursurilor de formare profesorii 
beneficiază de materialele pentru CP și clasele I-IV care cuprind Ghidul universal de program, 
Ghidurile profesorului pentru fiecare clasă și un CD cu materiale de exemplu: Jurnalul elevului 
– pentru fiecare clasă și fișe de lucru proiectabile Familia ca partener.

Cuvinte cheie: abilități pentru dezvoltare, dezvoltare personală, dezvoltare socială, SEL, servicii în 
folosul comunității 

Notă de prezentare 

Necesitatea abordării unui astfel de CDȘ vine în întâmpinarea nevoii de dezvoltare a elevilor 
din ciclul primar care au debutat în clasa pregătitoare și care au studiat până în clasa a II-a disciplina 
Dezvoltare personală urmând ca o continuare firească, deoarece în clasele a III-a și a IV-a nu mai 
există disciplina DP, prin intermediul programului Abilități de dezvoltare, să-și dezvolte aptitudini în 
cele patru domenii: autodisciplina, responsabilitatea, judecata corectă și respectul pentru ceilalți. 

În cadrul conferinței despre Meseriile viitorului, de Ziua Mondială a Educației (Bistrița, 
2019), prof. univ. dr. Mircea Miclea, fost ministru al Educației, a prezentat cele patru metacompetențe 
(”competențele care trebuie dezvoltate de familii și în școală pentru ca tinerii de azi să facă față 
variantelor posibile de viitor”)care vor fi necesare pentru viitorul copiilor doarece nu cunoaștem ceea 
ce ne așteaptă în viitor, ce meserii vor exista - presupunându-se că aprox. 40% dintre meseriile actuale 
vor dispărea – și, în acest context, vor fi necesare competențe care să-i ajute să se adapteze oricărei 
situații de viață. Cele patru metacompetențe prezentate sunt: disciplina/autodisciplina, mentalitatea de 
antreprenor, autonomia și gândirea de tip designer. Observăm că programul Abilități de dezvoltare 
vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a elevilor și se pliază pe cele patru metacompetențe care 
vor fi formate până la finalizarea studiilor. 

Daniel Goleman, în cartea sa Inteligența emoțională,a demolat mitul IQ-ului, demonstrând că 
nu mai este pe primul loc pentru reușita profesională a unei persoane și Prof. univ. dr. Mircea Miclea 
demonstrează acest fapt vorbind despre disciplină: „Dacă ne uităm la studiile de specialitate, vedem 
că s-a comparat în ce măsură inteligența prezice reușita la final de colegiu, gen testele finale. Și s-a 
constatat că, între inteligență și reușita la final de colegiu, corelația este 0.32, dar între disciplina 
autoimpusă și reușita la final de colegiu, corelația este de 0.67. Adică este de două ori mai importantă 
disciplina decât inteligența. De la un nivel de inteligență mediu în sus nu inteligența este principalul 
predictor al reușitei, ci disciplina care înseamnă capacitatea ta de a-ți stabili scopuri și de a persevera 
în atingerea scopurilor respective, de a duce o treabă de la început până la sfârșit, de a avea planuri, de 
a nu-ți trăi viața profesională în funcție de conjuncturi, ci de a avea un plan al tău, un proiect al 
tău.”https://timponline.ro/?s=Mircea+Micleahttps://timponline.ro/cele-patru-metacompetente-de-care-
avem-nevoie-pentru-ceea-ce-ne-asteapta-in-viitor/ 

Abilități pentru dezvoltare face parte din programul LIONS QUEST alături de Abilități pentru 
adolescență introdus în România de Lions Clubs International Foundation – District Lions 124 
România. Curriculumul Lions Quest vine în completarea curriculei școlare standard oferind pentru 
învățământul primar și gimnazial noi „modalități de a preda, integra și consolida conceptele și 
aptitudinile din domeniile lingvistică, studii sociale, știință, sănătate și învățământ”.(Ghid universal de 
program Lions Quest, pag.5) Programa școlară pentru opțional (gimnaziu)Abilități pentru adolescență 
a fost aptobat de MEN prin OMEN nr. 4365/01.07.2019. 
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Conform Recomandării Parlamentului European (2006/962/EC) și Comisiei Europene privind 
competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții și LEN nr. 1/2011 opționalul Abilități 
pentru dezvoltarecontribuie la dezvoltarea următoarelor competențe cheie: competențe sociale și 
civice, competența de a învăța să înveți, competența de sensibilizare și de experesie culturală, 
competențe digitale abordând temele de bază ale secolului XXI, teme interdisciplinare, prin 
intermediul subiectelor: Conștientizare globală, Educație civică, Educație sanitară, Educație 
referitoare la mediu. 

„Programele Lions Quest sunt concepute pe baza unor abordări educaționale numite 
învățarea socio-emoțională – SEL. SEL este un proces prin care copiii și adulții dobândesc și aplică 
efectiv cunoștințe, atitudini și aptitudini necesare pentru a înțelege și gestiona emoții, pentru 
stabilirea și îndeplinirea obiectivelor, pentru a percepe și arăta empatie, pentru stabilirea de relații 
pozitive și luarea de decizii responsabile.”(Ghid universal de program Lions Quest, pag.9) 

STRUCTURA MINIPROGRAMEI Abilități pentru dezvoltare 
COMPETENȚE GENERALE – urmăresc formarea abilităților/atitudinilor de dezvoltare personală 
și socială a elevilor pe parcursul ciclului primar. 
COMPETENȚE SPECIFICE – sunt derivate din competențele generale și urmăresc formarea 
abilităților/atitudinilor de dezvoltare personală și socială a elevilor pe parcursul unui an de studiu. 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
CONȚINUTURILE 
DOMENIUL 1 – O comunitate de învățare pozitivă 
DOMENIUL 2 – Dezvoltare personală 
DOMENIUL 3 – Dezvoltare socială 
DOMENIUL 4 – Sănătate și prevenție 
DOMENIUL 5 – poziția de lider și serviciul în folosul comunității 
SUGESTII METODOLOGICE – prezintă exemple de proiectare didactică, strategii și tehnici care 
contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor. 

COMPETENȚE GENERALE 
1. Valorificarea resurselor personale în vederea formării unui comportament civilizat.
2. Explorarea diverselor situații de viață care includ luarea deciziilor referitoare la propriul

comportament în raport cu ceilalți.
3. Manifestarea unui comportament pro-activ raportat la viața comunității.

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1. Valorificarea resurselor personale în vederea formării unui comportament civilizat.

1.1 Recunoașterea rolului în grupul clasei 
- jocuri interactive de cunoaștere;
- discuții dirijate despre preocupări comune;
- stabilirea regulilor de comun acord pentru respect reciproc;

1.2 Explorarea unor situații 
- activități de lucru în echipă – norme de cooperare în grup;
- activități de identificare a rolului în echipă;
- activități de identificare a valorilor individuale și de grup;

1.3 Manifestarea respectului față de opiniile celorlalți 
- activități de exersare a responsabilității;
- activități de exersare a motivației intrinseci și extrinseci;
- discuții-dialog despre stabilirea scopurilor unui grup.
- Exerciții de identificare și gestionare a emoțiilor.

2. Explorarea diverselor situații de viață care includ luarea deciziilor referitoare la propriul comportament în raport cu
ceilalți.

2.1Manifestarea unui comportament dezirabil în raport cu grupul clasei 
- activități de exersare a ascultării eficiente;
- discuții-dialog despre oferirea și acceptarea de complimente;
- activități de rezolvare a conflictelor;

- activități de colaborare în grup pentru realizarea unui produs – măști;
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- exerciții de identificare a hărțuirii și exersarea reacțiilor eficiente la comportamente de hărțuire/stoparea hărțuirii;
2.2 Identificarea comportamentelor pentru un stil de viață sănătos
- exerciții de identificare a comportamentelor sănătoase vs. Nesănătoase;
- activități de exersare a luării deciziilor responsabile;
- discuții – dialog despre strategiile publicitare și influența acestora în luarea deciziilor;
- studierea unor materiale de informare (afișe, fluturași, spoturi publicitare etc.) despre pericolul consumului de alcool, tutun
și droguri;
- activități de informare despre deciziile nesănătoase sau iresponsabile cu privire la consumul de alcool, tutun și droguri în
școală – Reporteri informați – sondaj de opinie;

3.Manifestarea unui comportament pro-activ raportat la viața comunității.
3.1Exprimarea opiniei despre serviciile în folosul comunității 
- exerciții de aplicare a celor cinci pași pentru învățarea prin sevicii în folosul comunității;
- activități de exersare a talentelor, abilităților și pasiunilor pentru realizarea unui proiect de grup;
- exerciții de identificare a nevoilor proprii, ale clasei, ale școlii și ale comunității – redactarea unei liste de nevoi;
3.2 Identificarea legăturilor dintre nevoile clasei, ale școlii sau ale comunității și activitățile care solicită implicare
- dezbatere privind legătura dintre nevoi și necesitatea proiectelor de servicii în folosul comunității;
- exerciții de identificare a rolului în echipa de lucru a unui proiect de învățare prin servicii în folosul comunității pentru
redactarea/implementarea acestuia;
- activități de diseminare și sărbătorire a implementării proiectului de învățare în folosul comunității.

CONȚINUTURI 
DOMENII CLASA a IV-a 
O COMUNITATE DE 
ÎNVĂȚARE POZITIVĂ 

O comunitate de învățare pozitivă 
- Cunoașterea reciprocă/a preocupărilor
- Coeziunea de grup – regulile clasei, cooperarea, rolul în grup

DEZVOLTARE 
PERSONALĂ 

Dezvoltare personală 
- Valori personale, valorile grupului
- Dezvoltarea stimei de sine și a relațiilor interpersonale
- Responsabilitatea, automotivarea
- Scopuri individuale și scopurile grupului
- Identificarea emoțiilor, gestionarea emoțiilor

DEZVOLTARE SOCIALĂ Dezvoltare socială 
- Ascultarea eficientă
- Comunicarea, empatia, respectul, implicarea socială
- Rezolvarea conflictelor
- Utilizarea metodelor NARM și STOP pentru identificarea hărțuirii

SĂNĂTATE ȘI PREVENȚIE Sănătate și prevenție 
- Obiceiuri sănătoase/nesănătoase
- Procesul de luare a deciziilor în patru pași
- Strategii publicitare și tentații
- Comportamente de risc – consum de droguri, alcool și tutun
- Utilizarea metodei Spune ce, spune de ce, apoi acționează! pentru a elimina

comportamente periculoase
POZIȚIA DE LIDER ȘI 
SERVICIUL ÎN FOLOSUL 
COMUNITĂȚII 

Poziția de lider în serviciul comunității 
- Serviciul în folosul comunității – cei cinci pași pentru învățarea prin servicii în

folosul comunității
- Identificarea punctelor forte pentru a contribui la un proiect de grup
- Identificarea nevoilor la nivelul școlii pentru demararea unor proiecte în seviciul

comunității
- Luarea responsabilă a deciziilor
- Pregătirea și planificarea unui proiect de învățare prin servicii în folosul 

comunității
- Roluri și sarcini în cadrul proiectului
- Diseminarea și sărbătorirea proiectului

Sugestii metodologice: 
Sugestiile metodologice prezintă exemple de proiectare didactică, strategii (procedee, tehnici, 

metode, mijloace de învățământ și de organizare a clasei) care contribuie la dezvoltarea competențelor 
elevilor. 
Reflecția se aplică în toate lecțiile regăsindu-se în Jurnalul elevului și având o formă tabelară ca în 
exemplul de mai jos: 
Reflecție: Ce? Și ce dacă? Și acum?  
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Metoda NARM aplicată în lecția Ce este hărțuirea? 
N – Nocive  
A – Acțiuni 
R – Repetate 
M – Mai mult decât o dată, pentru a face rău cu bună știință sau a controla altă persoană. 
Metoda STOP aplicată în lecția STOP hărțuirii! 
S: Spune unui adult. 
T: Transmite că nu ești de acord. 
O: Oferă sprijin. 
P: Promite că nu vei manifesta niciodată comportamente de hărțuire. 
Cei cinci pași pentru învățarea prin servicii în folosul comunității 

1. Investigarea
2. Pregătirea și planificarea
3. Acțiunea
4. Reflecția
5. Diseminarea și sărbătorirea

EXEMPLU 
UNITATEA 1 – O comunitate de învățare pozitivă 
Tema 1: Să ne cunoaștem mai bine! 

1. DESCOPERIREA – Expunerea planșei – Îți place și ție?
Joc în cerc – Se chestionează grupul despre preocupări sau gusturi comune și centralizează 
răspunsurile pe planșa expusă. 
Discuții despre răspunsurile centralizate și identificate ca fiind comune sau mai numeroase. 

2. CONECTAREA – Expunerea planșei activității de conectare
Fiecare elev va nota numele său și istoricul acestuia – dacă știe de unde provine sau dacă are o 
semnificație aparte- și pasiunile sale.  
Discuții pe marginea notițelor – în perechi, în grup și împărtășirea noutăților.  
Conexiunea cu comunitatea – proiectabilul activitate de conectare – ecusonul. 
Conexiunea cu familia – evaluarea ecusonului. 

3. EXERSAREA – Vânătoarea de preocupări comune
În Jurnalul elevului există pagina Exersare unde elevii vor nota despre preocupări comune și ce 
lucruri interesante au aflat despre ele și colegii lor. 
Concluziile activității Vânătoare de comori se vor prezenta în cerc – acolo unde a început jocul. 
Reflecție: Ce? Și ce dacă? Și acum? – completare în jurnalul elevului. 

Ce? Ce poți spune pentru a te prezenta cuiva? 
Și ce dacă? Ce ai aflat despre colegii de clasă astăzi? 

Și acum? Cum te ajută faptul că îți cunoști colegii mai bine, la crearea unei comunități de învățare 
mai bună?  

4. APLICAREA– Jurnalul elevului
Completarea fișei de aplicare din jurnalul elevului. 

5. EVALUAREA
Evaluarea participării elevilor la activitatea Vânătoarea de comori (numărul colegilor identificați că 
au preocupări comune) și la discuțiile despre noutățile descoperite (frecvența intervențiilor în cadrul 
grupului). 

6. SARCINA DE LUCRU PENTRU PORTOFOLIU
Eseu – Clasa mea și preocupările colegilor mei 
SUGESTII PRIVIND EVALUAREA 
Evaluarea este continuă și pe toată durata activităților se observă modul în care elevii gestionează 
timpul, resursele și gradul de implicare, oferindu-se feed-back permanent. Evoluția comportamentului 
elevilor va fi înregistrat pe fișe individuale. 
PORTOFOLIUL va cuprinde lucrările realizate individual sau în grup, fișe de lucru, eseuri, postere, 
desene, colaje, proiecte despre serviciul în folosul comunității etc. 
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IMNUL ACATIST, O CAPODOPERĂ A POEZIEI RELIGIOASE 

prof. înv. preșc. Cornelia Cîrstian 
Grădinița cu Program Normal “Maria Montessori” Suceava 

Abstract: 
Așez creația încântătoare a lui Sandu Tudor în simbolistica fractalică. Fractalii sunt figuri din 

plan sau spațiu, compuse dintr-un număr infinit de elemente, cu proprietatea că forma și distribuția 
statistică nu se modifică, indiferent de scara de observație. Fiecare dintre cele 13 condáce și cele 13 
ícose ale Imnului Acatist reverberează luminos și sonor asemenea ansamblului creației. 

Cuvinte cheie: imn acatist, Rugul aprins, poezie religioasă, fractalii 

Dumnezeu ni se revelează în Cuvânt,în toată splendoarea lui. În totalitate și definitiv, fără rest. 
Dumnezeu este Adevăr, este Dragoste, este Frumusețe. La întâlnirea cu Dumnezeu, omul este cuprins 
de cea mai vie emoție, reacție afectivă intensă și firească între Creator și Creația Sa. Emoția, de altfel, 
face cunoscută natura esențială a omului. 

Anul trecut, cu prilejul unui simpozion despre martirii închisorilor comuniste, desfășurat la 
schitul Cărbuna - Neamț, am ascultat rostirea Imnului Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de 
Dumnezeu, scris de Daniil Sandu Tudor, poetul-călugăr. Am simțit foarte deslușit o nemărginită 
mulțumire, ca și când întreaga mea ființă s-ar fi topit într-o imensă revelație. L-am citit apoi și l-am 
recitit, m-am aplecat asupra acestui text cu o curiozitate și o bucurie nestăvilite. 

Nu este o mărturisire de fațadă, pe care o practicăm adesea, ca să scoatem în evidență obiectul 
expus. Textul lui Sandu Tudor, cunoscut mai târziu ca Monahul Agaton de la Antim sau Părintele 
Daniil de la Rarău, este o capodoperă literară. Valoarea lui în ordine etică, adică religioasă, 
incontestabilă, ar putea fi întrecută doar de valoarea lui în ordine estetică, adică literară. Cele două 
sfere de semnificație își împart însă în armonie “demnitățile și teritoriile”. Pentru mine însă, mireană 
fiind, uimirea, teribila uimire, a fost în ordine estetică. ImnulAcatist este un poem de o frumusețe 
care-ți taie respirația, închinat Fecioarei Maria, Născătoarea de Dumnezeu.  

Nu voi face aici un comentariu pedant al Imnului Acatist, cu pretenții de erudiție și de 
competență profesorală. Am să exprim, în doar câteva cuvinte, bucuria de a descoperi în textul lui 
Sandu Tudor ziceri splendide, metafore revelatoare, expresii cuceritoare prin frumusețea lor.  

Puțini sunt cei care cutează a rosti sau a scrie mai mult decât s-a rostit sau s-a scris despre 
Fecioara Maria, Maica Domnului. E, dintre sfinți, cum e și firesc, cea mai dragă sufletelor noastre. 
Spre deosebire de ceilalți sfinți, în raport cu care omul se prevalează de respectul profund, de stima 
deosebită, față de Fecioara Maria predomină sentimentul de sfială și de prețuire adâncă, afectivă. Se 
observă aceasta, în grade diferite, și la celelalte sfinte, de pildă, Sfânta Teodora sau Sfânta 
Parascheva. Mi-a fost dat să văd, cu surprinzătoare uimire, o astfel de comportare sfielnică la semeni 
ai noștri pe care, în alte împrejurări, nu-i caractezează timiditatea.  

Cu talent și har, poetul-călugăr Sandu Tudor preface uimitor limbajul poetic, dând o formă 
nouă unui conținut de când lumea. Originalitate aleasă, distinsă. Adorația se umanizează, Cerul 
coboară, prin Cuvântul întrupat, în sufletul și în mintea semenilor. Autorul nu precupețește nimic în a 
se depăși pe sine, expresia se încarcă de o energie vibrantă, de o forță a sensului, cum numai la marii 
predicatori se mai poate vedea. 

Adresarea către Sfânta Născătoare de Dumnezeu e încărcată de afecțiune, metaforae proaspătă 
și strălucitoare, lexicul pare el însuși nou-născut. Toate acestea stau, cum bine le stă, sub semnul 
bucuriei. Iată, pentru pentru scurtul răgaz pe care-l mai cerem, doar două fragmente care cuprind 
astfel de bijuterii de stil și de evlavie. 

Astfel: 
“Bucură-Te, rod învăluit cu sinaitic soroc; 

Bucură-Te, Tu ce-ai zămislit Zălogul de foc; 
Bucură-Te, vohod de Scripturi al Unicului-Cuvânt; 
Bucură-Te, muzical organ al Duhului Sfânt; 
Bucură-Te, meşteşugul ceresc de mânecată mântuire; 
Bucură-Te, filosofiacea vie de dreaptă în dumnezeire; 
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Bucură-Te, rug al răpirii cum altul nu se mai poate; 
Bucură-Te, unitate şi salbă a simboalelor toate; 
Bucură-Te, strună şi sunet, arcuş şi alăută; 
Bucură-Te, trupşiîntrupare de veselieneîncăpută; 
Bucură-Te, încântare ce ai învins a Lumii deşertăciune; 
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.” 
Precum și: 
“Bucură-Te, tulpină de lumină a Rugului nemistuit; 
Bucură-Te, pridvorule de smirnă prin care Dumnezeu S-a ivit; 
Bucură-Te, inel al unuifoc ce-i mai presus de cer; 
Bucură-Te, dezlegare care topeşti tot lăuntricul ger; 
Bucură-Te, toiag cu floare întru a inimii călătorie; 
Bucură-Te, fir de răcoare izvorât înlăuntri ca pustie; 
Bucură-Te, parafă de jar până în suflet pătrunsă; 
Bucură-Te, zăpadă a minţii de nici o patimă ajunsă; 
Bucură-Te, măsura a opta a împărăţiei din noi; 
Bucură-Te, învăţătură scoasă din bucuria de apoi; 
Bucură-Te, mirare sărutată cu duhovnicească minune; 
Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune.” 
Imnul Acatist este creația dedicată de autorul ei Rugului Aprins al Născătoarei de Dumnezeu, 

“Doamnă a dimineții”, “Porumbiță de argint”. Așez creația încântătoare a lui Sandu Tudor în 
simbolistica fractalică. Fractalii sunt figuri din plan sau spațiu, compuse dintr-un număr infinit de 
elemente, cu proprietatea că forma și distribuția statistică nu se modifică, indiferent de scara de 
observație. Fiecare dintre cele 13 condáce și cele 13 ícose ale Imnului Acatist reverberează luminos și 
sonor asemenea ansamblului creației. Frumusețea părții e similară frumuseții întregului. Imnul Acatist 
este el însuși, după expresia lui Sandu Tudor, prin vraja oferită celui care ascultă sau care citește, un 
vajnic Rug nemistuit. 
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ROLUL CURSURILOR DE FORMARE ÎN DEZVOLTAREA CARIEREI 
PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE 

prof. înv. primar Cost Mihaela Angela, 
Școala Gimnazială “PetruMușat” Siret 

Abstract: 
Schimbările continue care au loc pe piața muncii impun actualizarea conținuturilor tuturor 
programelor școlare, învățarea trebuind să vizeze dezvoltarea competențelor cheie impuse de Comisia 
Europeana. Așadar, formarea continuă a cadrelor didactice trebuie să raspundă la schimbările 
economico-sociale ale acelui moment, strâns legate cu cererile de forță de muncă pe piață. 

Cuvinte cheie: formarea continuă, piața muncii, cercetare pedagogică 

În ultimii ani, datorită schimbărilor continue din societatea contemporană, educația pe tot 
parcursul vieții a devenit o prioritate a sistemului de învățământ și o condiție necesară totodată pentru 
cadrele didactice. 

Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o activitate realizată și dezvoltată în 
cadrul sistemului de învățământ la toate nivelurile sale de referință, funcțional, structural și 
operațional. 

Formarea continuă a cadrelor didactice ajută la consolidarea reformelor deja existente și la o 
reevaluare a priorităților într-o societate ce se află într-o continuă mișcare. 

Învățarea organizațională devine așadar un proces de schimbare la nivel individiual și la 
nivelul acțiunilor și ideilor împărtășite. 

Componenta de formare continuă este deosebit de importantă la nivel instituțional deoarece 
performanța precum și excelența în predare și cercetare depind de calitatea resursei umane și 
motivarea acesteia în asumarea unor metode de învățare pe tot parcursul vieții. 

Organizarea cursurilor de formare poate fi la nivelul școlii (în cadrul comisiilor metodice, 
workshop-uri, la nivel zonal, cercuri pedagogice, sesiuni de comunicari, simpozioane, cursuri) dar și 
prin obținerea gradelor didactice și parcurgerea unor module de studii postuniversitare. 

   Schimbările continue care au loc pe piața muncii impun actualizarea conținuturilor tuturor 
programelor școlare, învățarea trebuind să vizeze dezvoltarea competențelor cheie impuse de Comisia 
Europeana. Așadar, formarea continuă a cadrelor didactice trebuie să raspundă la schimbările 
economico-sociale ale acelui moment, strâns legate cu cererile de forță de muncă pe piață. 

Astfel, învățarea pe tot parcursul vieții dă posibilitatea cadrelor didactice să își dezvolte 
cariera, să fie competitivi și să se adapteze mai ușor schimbărilor care apar. 

Se disting trei obiective mari ale activității de perfecționare: 
- dezvoltarea personală și socio-profesională a cadrului didactic prin actualizarea competențelor de
bază, inițierea în utilizarea unor noi strategii, metode și mijloace de predare-invățare-evaluare;
- ameliorarea sistemului de formare continuă oferită de cursuri prin favorizarea interdisciplinarității pe
fondul valorificării conceptelor de bază și prin stimularea cercetării pedagogice;
- cunoașterea mediului pedagogic și social prin dezvoltarea relațiilor unor școli cu diferiți agenți
sociali și economici, raportarea sistemului de învățământ la problematica socio-economică.

În concluzie, pot spune că pentru o bună calitate a actului educațional, cadrele didactice ar 
trebui să se preocupe cât mai mult pentru a-și îmbunătăți stilul de predare, învățare și evaluare. 
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FORMAREA CONTINUĂ, PREMISĂ A PERFORMANȚEI 
PROFESIONALE 

insp. Coțovanu Adriana, Inspectoratul Școlar Județean Suceava 
prof. Ștefură Anna, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava 

Abstract: 
Formarea continuă urmăreşte perfecţionarea practicii pedagogice valorificând mai multe modele 

alternative, permițând aprofundarea reflexiei şi consolidarea cunoştinţelor noi în situaţii diversificate, 
specifice procesului de învăţămînt. Autoformarea apare astfel ca o urmare a sistemului de formare 
(iniţială-continuă), expresie a transformărilor din cadrul procesului de învăţământ, a cercetărilor 
pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a normelor sociale.Organizarea instituţiei ar trebui 
privită ca un context favorabil pentru dezvoltarea profesională. Ea va influenţa modul în care va 
interacţiona personalul didactic, cu cine vor colabora şi cât timp vor dedica activităţilor în comun. În 
concluzie, se poate spune că pentru o bună calitate a învăţământului și performanță profesională, 
personalul didactic trebuie să se preocupe continuu în a-şi îmbunătăţi prestaţia la ore prin participarea la 
activităţi de formare. De asemenea, participarea la activităţi de formare continuă trebuie sa fie valorificată 
prin activităţi demonstrative. 

Cuvinte cheie: formare, profesional, performanță, învățământ, dezvoltare 

Formarea personalului didactic reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social proiectată, 
realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare 
continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale de referinţă (funcţional-structural-operaţional). 

La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic urmărește stimularea capacităţilor 
pedagogice şi sociale de transformare a finalităţilor educației în obiective urmăriteîn cadrul procesului de 
învăţământ, atât în mediul şcolar cât şi extraşcolar. La nivel structural, formarea personalului didactic 
vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor 
pedagogice existente la nivel de sistem şi de proces. La nivel operaţional, perfecţionarea personalului 
didactic urmărește stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi 
finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţămînt, în condiţii optime, corespunzător contextului 
intern şi extern existent, pe termen scurt, mediu şi lung. 

Evoluţia activităţii de formare a personalului didactic are loc astfel: formare iniţială- formare 
continuă - autoformare. Formarea iniţială, organizată la nivel universitar pentru toate categoriile de 
personal didactic, are un caracter mai deschis. Formarea continuă urmăreşte perfecţionarea practicii 
pedagogice valorificând mai multe modele alternative, permițând aprofundarea reflexiei şi consolidarea 
cunoştinţelor noi în situaţii diversificate, specifice procesului de învăţămînt. Autoformarea apare astfel ca 
o urmare a sistemului de formare (iniţială-continuă), expresie a transformărilor inovatoare promovate în
cadrul procesului de învăţământ, a cercetărilor pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a
normelor sociale.

Formarea continuă a cadrelor didactice este realizată prin: activități de perfecționare metodică și 
psihopedagogică realizate la nivelul catedrelor sau al colectivelor de specialitate din unitățile de 
învățământ; conferințe, seminarii, dezbateri sau alte forme speciale de perfecționare, organizate la nivel 
interșcolar, teritorial și național; cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice și 
psihopedagogice.Volumul de muncă şi efort necesare unui cursant pentru promovarea cu succes a unei 
discipline dintr-un program de formare continuă acreditat este mare, de aici și importanţa profesională a 
competenţelor ce se formează prin parcurgerea unei discipline, tematici sau modul de formare. 

Competenţa didactică este obiectivul central al tuturor programelor de formare profesională. 
Competenţa este o realitate dinamică şi flexibilă, greu de surprins şi de cuantificat. Diverse definiţii ale 
competenţei, oferite de literatura de specialitate, fac referire la relaţia dintre cel care desfăşoară o activitate 
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şi rezultatele bune ale activităţii sale. Varietatea abordărilor problematicii competenţei didactice conduce 
la o diversitate de criterii pe baza cărora este apreciată activitatea profesorilor din învăţământul de toate 
gradele.  

În acelaşi timp, îmbunătăţirea programelor de pregătire profesională nu poate fi realizată decât în 
urma proiectării la nivel naţional a unui profil (model) de competenţă, care să poată fi luat ca reper unitar, 
asigurând coerenţa şi consistenţa procesului de formare iniţială, ca premisă a profesionalizării carierei 
didactice. 

 Valorificarea resurselor pedagogice teritoriale și locale angajează, în același timp, responsabilitatea 
caselor corpului didactic, în calitatea lor de centre de documentare și de organizare a activităților de 
perfecționare și a celor cu caracter științific, metodic și cultural. Din această perspectivă, casele corpului 
didactic sprijină departamentele sau catedrele de pregătire a personalului didactic din învățământul 
superior pentru realizarea perfecționării. 

Obiectivele activităţii de perfecţionare a personalului didacticse definesc la nivel general şi specific, 
fiind exprimate în termeni de formare continuă, domeniu în care există un anumit consens în cadrul 
sistemelor de învăţământ din ţările dezvoltate. Se urmăresc trei obiective generale: 

• dezvoltarea personală şi socioprofesională a personalului didactic prin actualizarea competenţelor
de bază, însuşirea de noi competenţe, aplicarea competenţelor de bază la nivelul didacticii
specialităţii, iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învăţare-
evaluare;

• ameliorarea sistemului de formare continuă, ofertă de cursuri, practici pedagogice  prin
favorizarea interdisciplinarităţii pe fondul valorificării conceptelor de bază, stimularea cercetării
pedagogice/ inovaţiei la nivel individual şi în grup, aplicarea paradigmelor educaţionale la nivelul
şcolii şi al clasei, dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor
umane;

• cunoaşterea mediului pedagogic şi social prin favorizarea relaţiilor şcolii cu diferiţi agenţi sociali,
raportarea sistemului de învăţământ la problematica socio-economică,  adaptarea la schimbările
socio-culturale specifice societăţii, studierea factorilor psihosociali care influenţează
comportamentele elevilor.

Conţinutul activităţilor de perfecţionare a personalului didactic, corespunzător obiectivelor prezentate, 
include programe (post)universitare de: pedagogie generală, didactica specialităţii/ metodica predării, 
teoria curriculumului, management şcolar, formare avansată la disciplinele de specialitate. 

Activitatea de perfecţionare a personalului didactic evoluează în două contexte complementare: 
• la nivelul şcolii;
• la nivelul unor relaţii de parteneriat ca răspuns la un ansamblu de cereri sociale.
Dintre cele mai utilizate forme de perfecționare a personalului didactic se pot menționa:
• Activități metodico-științifice și psihopedagogice realizate în cadrul comisiilor metodice;
• Sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, schimburi de experiență;
• Cursuri de perfecționare a pregătirii pentru obținerea gradelor didactice;
• Stagii de formare științifică de specialitate;
• Masterat, cursuri postuniversitare, doctorat.
O altă formă de perfecționare extrem de importantă este perfecționarea prin grade didactice. Aceste

grade didactice sunt: 
• gradul definitiv
• gradul didactic II
• gradul didactic I
De regulă, obţinerea acestor grade didactice conduce la obținerea unor rezultate mai bune în

activitatea didactică. 
Tendinţele contemporane cu privire la dezvoltarea profesională a personalului unităţii şcolare 

evedenţiază următoarele direcţii de acţiune: 
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• Creşterea profesională este esenţială pentru dezvoltarea continuă a instituţiei şcolare. Formarea
continuă a personalului didactic trebuie corelată cu priorităţile de dezvoltare a şcolii. Acest proces
trebuie să fie unul sistematic şi continuu.

• Şcoala trebuie să aibă o politică eficientă de dezvoltare a personalului, care ar asigura:
- focalizarea pe nevoile existente ale instituţiei;
- luarea în considerare a opiniilor profesorilor pentru a crea un echilibru între nevoile

individuale şi cele ale şcolii;
- respectarea dreptului fiecărui profesor la dezvoltarea profesională;
- crearea şi susţinerea unui cadru constructiv de lucru în colectiv pentru împărtăşirea

cunoştinţelor şi abilităţilor atît la nivel de instituţie, cât şi între diverse instituţii;
- informarea cu privire la cursurile de perfecţionare din exterior;
- stabilirea zilelor de formare pentru colectiv, evaluarea relevanţei şi eficacităţii acestora;
- includerea la bugetul şcolii a cheltuielilor pentru dezvoltarea personalului.

• Perfecţionarea trebuie să fie axată pe optimizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare.
Profesorii trebuie să-şi dezvolte continuu abilităţile, în special atunci cînd îşi asumă mai multe

responsabilităţi. 
• Şcoala ar trebui organizată astfel încât să faciliteze creşterea profesională continuă a personalului

didactic.
Organizarea instituţiei ar trebui privită ca un context favorabil pentru dezvoltarea profesională. Ea va 

influenţa modul în care va interacţiona personalul didactic, cu cine vor colabora şi cât timp vor dedica 
activităţilor în comun. Astfel, cultura organizaţională a şcolii are o influenţă directă sau indirectă asupra 
măsurii în care colectivul îşi împărtăşeşte ideile, succesele şi insuccesele. 

În concluzie, se poate spune că pentru o bună calitate a învăţământului și performanță profesională, 
personalul didactic trebuie să se preocupe continuu în a-şi îmbunătăţi prestaţia la ore prin participarea la 
activităţi de formare. De asemenea, participarea la activităţi de formare continuă trebuie sa fie valorificată 
prin activităţi demonstrative. 
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ASPECTE PSIHOLOGICE ȘI MOTIVAȚIONALE 
ÎN CLASA DE ELEVI 

prof. Curic Adina, 
Colegiul Economic “ Dimitrie Cantemir” Suceava 

Abstract: 
Cunoaşterea de sine se dezvoltă odată cu vârsta şi cu experienţele prin care trece fiecare 

persoană. Pe măsură ce acesta avansează în etate, el dobândeşte o capacitate mai mare şi mai acurată 
de auto-reflexie.Cunoaşterea de sine este un proces cognitiv, afectiv şi motivaţional individual, ce 
suportă influenţe puternice din partea mediului. Clasa de elevi devine astfel unul din mediile sociale 
cu puternice efecte asupra dezvoltării şi cunoaşterii de sine a individului. Clasa de elevi este aşadar un 
grup de apartenenţă foarte important pentru orice copil.  

Cuvinte cheie: trebuinţele, rol-statusul, impulsul, interesul 

„Întrebările simple sunt cele mai profunde. Unde te-ai născut? Unde este casa ta? Unde vei merge? 
Ce faci? Gândeşte-te la toate acestea din când în când şi observă cum se modifică în timp răspunsul 
tău.”(R. Bach)  

Fiecare actor social are propria sa istorie de viaţă, fiecare fiind unic şi irepetabil pe tot 
parcursul vieţii sale. Orice persoană traversează o serie de etape în procesul personal de dezvoltare şi 
autocunoaştere, fiecare etapă având un impact diferit asupra vieţii acestora. 

Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt elemente esenţiale în funcţionarea şi adaptarea optimă 
la mediul social, în menţinerea echilibrului său mental şi emoţional. Familia şi şcoala sunt instituţiile 
cheie ce creează cadrul în care copiii şi adolescenţii se pot dezvolta armonios în funcţie de dorinţele, 
motivaţiile şi aptitudinile personale.Familia şi şcoala devin astfel locul predilect unde elevul începe să 
se descopere pe sine, să-şi contureze o imagine despre “ceea ce este el”, locul unde învaţă şi-şi 
dezvoltă încrederea în sine. Familia şi şcoala sunt de asemenea cadrul în care elevul îşi construieşte 
atât identitatea personală cât şi cea socială. Dacă în familie “ elevul” – copilul primeşte primele 
iniţieri în învăţarea “mersului” şi a raportării sale la realitatea în care trăieşte , şcoala vine să solidifice 
şi să construiască în continuare personalităţile “ucenicilor” săi.Un copil sau adolescent are nevoie să 
simtă că nu este necesar ca el să fie premiant sau olimpic pentru a fi iubit, respectat şi acceptat. 
Afecţiunea, aprecierea, respectul faţă de personalitatea fragilă a acestuia nu trebuie să fie condiţionate 
de performanţele şcolare sau de altă natură.Atât timp cât şcoala se va raporta apreciativ doar la elevii 
performanţi, pentru majoritatea elevilor această instituţie rămâne o ameninţare a imaginii de sine şi a 
stării de bine a acestora. 

Cunoaşterea de sine se dezvoltă odată cu vârsta şi cu experienţele prin care trece fiecare 
persoană. Pe măsură ce acesta avansează în etate, el dobândeşte o capacitate mai mare şi mai acurată 
de auto-reflexie.Cunoaşterea de sine este un proces cognitiv, afectiv şi motivaţional individual, ce 
suportă influenţe puternice din partea mediului. Clasa de elevi devine astfel unul din mediile sociale 
cu puternice efecte asupra dezvoltării şi cunoaşterii de sine a individului. Clasa de elevi este aşadar un 
grup de apartenenţă foarte important pentru orice copil.  

Clasa de elevi, scrie Adrian Neculau,” este un grup de muncă specific, compus dintr-un număr 
de membrii egali între ei( elevi) şi dintr-un animator (profesorul), ale căror raporturi sunt reglementate 
oficil, de tipul sarcinii şi normele de funcţionare”.Clasa de elevi oferă posibilitatea unor interacţiuni 
de tip faţă în faţă. Ca orice grup mic, clasa de elevi posedă structuri ce-i conferă stabilitate. În cdrul 
interacţiunii membrilor se dezvoltă norme ce modelează comportamentele elevilor şi le face 
previzibile.Un rol important la nivel de clasă îl reprezintă şi “rol-statusul” jucat de elevi în colectivul 
respectiv. Orice clasă de elevi presupune existenţa unui obiectiv comun ce creează relaţii de 
interdependenţă funcţională între membrii săi. 
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Membrii clasei se percep pe ei înşişi ca făcând parte dintr-un grup, iar elevii din alte clase îi 
identifică pe baza acestei apartenenţe. Pornind de la aceste premise , clasa de elevi este astfel un grup 
social, ce mediază de-a-lungul anilor, la nivelul fiecărui membru, schimbări cognitive fundamentale. 

Integrarea socială, securitatea, nevoia de aparteneţă, reglementarea relaţiilor din interiorul 
grupului şi a celor intraindividuale sunt funcţii ale grupului, şi deci şi ale clasei de elevi, care 
modelează personalităţile membrilor săi, ajustându-le comportamentele deviante. 

Orice comportament are la bază un anumit motiv, o anumită cauză. Deseori ne întrebăm de ce 
elevii nu sunt receptivi faţă de noul ştiinţific, de ce sunt atât de agresivi şi impulsivi în 
comportamente, ce îi determină să adopte o asemena conduită? Un motiv reprezintă o structură 
psihică, ducând la orientarea, iniţierea şi reglarea acţiunilor în direcţia unui scop mai mult sau mai 
puţin precizat. Motivele sunt cauzele conduitei noastre, mai exact cauzele interne ale 
comportamentului. Prin urmare este evidentă necesitatea studierii acestora în descoperirea cauzelor 
conduitei elevilor şi a motivaţiei lor pentru actul instructiv educativ. Pe drept cuvant după cum 
menţiona Ursula Schiopu, afectivitatea şi motivaţia reprezintă musculatura vieţii psihice. 

Repertoriul motivaţional al personalităţii este extrem de divers . El include: trebuinţe, 
impulsuri, dorinţe, intenţii, aspiraţii, interese. 

Trebuinţele reprezintă expresia psihică a necesităţilor înnăscute sau dobândite ale omunlui. 
Impulsul se naşte odată cu trebuinţa şi constă din punct de vedere fiziologic în apariţia unei 

excitabilităţi accentuate a centrilor nervoşi corespunzători. Din punct de vedere psihologic impulsul se 
trăieşte ca o stare de activare, de tensiune, de pregătire a acţiunii. Impulsul declanşează un răspuns 
care reprezintă satisfacerea trebuinţei. Odată cu satisfacerea trebuinţei se reduce şi tensiunea din 
organism.  

Intenţia marchează orientarea motivului spre scopuri sau proiecte. Intenţia reprezintă ceea ce 
individul încearcă să facă.(există intenţii imediate, pe termen scurt sau intenţii pe termen lung). 

Scopul reprezintă prefigurarea mentală a rezultatului, a efectului dorit Scopul nu trebuie 
identificat cu motivul. În timp ce motivul este factorul declanşator al acţiunii, scopul este anticiparea, 
proiecţia punctului terminus al acţiunii.  

Interesul este o componentă motivaţională complexă, care exprimă orientarea activă, relativ 
stabilă a personalităţii spre anumite domenii de activitate, obiecte sau persoane. Interesele se formează 
în timpul activităţii, în strânsă legătură cu trebuinţele, intenţiile, scopurile, aspiraţiile dar şi cu 
aptitudinile persoanei.Trebuinţele, dorinţele, intenţiile sunt puternic influenţate de mediul şi 
experienţa socială. Ele se diversifică şi se complică foarte mult. 

Una din cele mai cunoscute şi vehiculate teorii motivaţionale este cea a psihologului 
american, de factură umanistă, Abraham Maslow, cunoscută sub denumirea de piramida trebuinţelor 
ce stau la baza activităţii umane.  

Maslow repartizează aceste trebuinţe în două mari categorii: trebuinţe de deficienţă 
(care apar în urma unei lipse şi care includ – trebuinţele de ordin fiziologic: foamea, setea, trebuinţa 
sexuală; trebuinţe de securitate: apărare, protecţie, echilibru emoţional; trebuinţe de iubire şi 
apartenenţă: trebuinţa de a fi acceptat, de a aparţine unei comunităţi, trebuinţa de a primi şi de a oferi 
afecţiune; trebuinţe de stimă : trebuinţa de a beneficia de aprobare şi recunoaştere, trebuinţa de 
prestigiu, trebuinţa de a atinge obiective) şi trebuinţe de creştere (care exprimă dorinţa omului de a 
avea succes, de a şti, de a-şi satisface aptitudinile şi care includ – trebuinţele cognitive:  trebuinţa de a 
înţelege, de a cunoaşte, de a explora; trebuinţe estetice: trebuinţa de frumos,de ordine; şi trebuinţele 
de autorealizare: trebuinţa de a-şi realiza potenţialul creativ, de a găsi autoîmplinirea.). 

Dinamica trebuinţelor nu este una haotică ci este regizată de câtea reguli: - o trebuinţă devine 
forţa motrică a comportamentului dacă nu este satisfăcută; pentru a trece la o trebuinţă superioară, cea 
anterioară ei trebuie satisfăcută cel puţin în proporţie de 25%; cu cât urcăm mai mult spre vârful 
piramidei cu atât este vorba de trebuinţe mai specific umane; nu există fiinţă umană care să poată 
străbate toate treptele piramidei.Cercetările au arătat că ordinea trebuinţelor nu este întotdeauna 
aceiaşi. Vârsta şi trăsăturile de personalitate pot determina modificări în ceea ce priveşte priorităţile 
motivaţionale. În pubertate specifice sunt trebuinţele de securitate, precumşicele de dragosteşi de 
afilire la grup. Înadolescenţă ,întregul set este prezent, criticefiindtrebuinţelesinelui( de cunoaştere şi 
estetice). În adolescenţa prelungită se manifestă cu pregnanţă trebuinţa de autorealizare.  

În tot acest repertoriu al vărstelor şcolare pe care le travesează individul şcoala şi dascălii săi 
devin repere fundamentale şi modele direcţionale în motivarea şi stimularea intelectuală a acestuia. 
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Şcoala, profesorii pot contribui la formarea unor aspiraţii, a unui eu ideal superior. Dascălii au 
menirea de a facilita construirea unei imagini de sine corespunzătoare, de a favoriza o justă 
autocunoaştere a propriilor posibilităţi. Nivelul de aspiraţie al fiecărui elev trebuie să fie în 
concordanţă cu propriile lui posibilităţi şi aptitudini.  

Nivelul de performanţă se referă la aşteptările, scopurile sau pretenţiile unei persoane, privind 
realizarea sa viitoare într-o sarcină dată, el este suveran aptitudinilor şi forţei de voinţă ale fiecăruia, 
însă este foarte mult influenţat de contextul social în care activează individul. De aceea şcoala, clasa 
de elevi chiar prin intermediul cadrelor didactice au un efect fie pozitiv, fie negativ asupra nivelului 
de aspiraţie al elevilor. De exemplu elevul care face parte dintr-o clasă cu nivel scăzut are de obicei 
aspiraţii şcolare mai limitate decât acela dintr-o clasă cu rezultate deosebite. Experienţele efectuate au 
arătat că succesele obţinute duc la creşterea nivelului de aspiraţie, pe când eşecuriee au drept urmare 
scăderea pretenţiilor. Un nivel de aspiraţie adecvat depinde de aprecierea corectă a propriilor 
posibilităţi, căci supraestimarea poate conduce la o viaţă plină de eşecuri, iar subestimarea te face să 
ratezi ţeluri realizabile. De aceea dascălii trebuie să ajungă la o bună cunoaştere a discipolilor şi prin 
aprecieri bine motivate să le consolideze o imagine de sine obiectivă şi corectă. 

Pe de altă parte când vorbim de rolul jucat de motivaţie în procesul educativ instructiv trebuie 
să precizăm de ce natură sunt motivele care îl determină pe educabil să acţinoeze  
într-o anumită manieră.  

Pe de altă parte putem vorbi de o motivaţie intrinsecă, ce aparţine direct educabilului şi care 
are impactul cel mai puternic asupra procesului educativ-instructiv al acestuia - în acest caz învăţarea, 
dobândirea de noi cunoştinţe ineresează în mod direct educabilul. 

„Nu putem direcţiona vântul, dar putem direcţiona direcţia vâslelor”. Vince Lombardi 

Bibliografie: 
Băban A.(2001) , Consiliere educaţională, Ed. Ardealul, Cluj Napoca; 
Iacob, L., Cosmovici, A.(1998), Psihologie Şcolară, ed. Polirom, Iaşi; 
Munteanu A. (2003), Psihologiacopiluluişi a adolescentului,Ed. Augusta, Timişoara; 
Monteil, J.M.(1997),Educaţie şi formare, Ed. Polirom, Iaşi. 
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FORMAREA ȘI PERFECȚIONAREA COMPETENȚELOR DIDACTICE 

prof. înv. primar Cuzencu Loredana 
Școala Gimnazială ,,Petru Mușat” Siret 

Abstract: 
Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea 

de perfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învăţămînt, pe 
fondul evoluţiilor înregistrate în anii 1975-1985, prin consolidarea reformelor deja întreprinse 
şi reevaluarea priorităţilor într-o societate bazată pe tehnologii avansate. 

Cuvinte cheie: formare iniţială, formare continuă, perfecţionare, credite profesionale 

Pornind de la ideea că un bun pedagog, pe lângă stăpânirea conţinutului disciplinei pe 
care o predă şi a tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice are nevoie şi de o cultură 
generală bogată, care să-i ofere posibilităţi de intervenţie educativă  adecvată în situaţii 
diverse, vom dezbate in continuare importanta formarii si perfectionarii competentelor 
didactice: 

În domeniul educaţiei moderne din ultimul deceniu o axă de importanţă majoră este 
cea a formării continue a adulţilor, care trebuie să fie în relaţie directă cu validarea în 
serviciu.  

Gerard Vaysse, unul dintre specialiştii de vază din domeniu, vine să precizeze că 
scopul formării continue este acela de a pregăti cetăţeni care să înveţe de-a lungul vieţii, 
deoarece Europa sec. XXI va fi cea a cunoaşterii. Cercetătorul formulează ideea că acest 
proces presupune o revoluţie coperniciană în conştiinţa profesională şi tinde ca cel implicat să 
obţină efecte durabile în practicarea meseriei.  

Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se 
realizează printr-un sistem de instituţii, organizaţii şi structuri ale acestora, între care se 
stabilesc relaţii ierarhice şi relaţii funcţionale menite să asigure coerenţa, compatibilitatea şi 
respectarea standardelor de calitate în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de 
formare continuă la nivel naţional. 

Obiectivele esenţiale ale formării continue sunt următoarele: 
• dezvoltarea individuală şi profesională prin achiziţionarea de noi competenţe (didactica
disciplinei, iniţierea în noile tehnologii);
• sporirea calităţii sistemului educaţional;
• cunoaşterea ambianţei sociale.

Principalele forme de organizare a formării continue/perfecţionării personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar sunt: 
(1) a)activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de
învăţământ sau pe grupe de unităţi, respectiv comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice;
b) sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe
probleme de specialitate şi psihopedagogice;
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c) stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor
educaţiei;
d) cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale personalului
didactic;
e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice;
f) stagii/programe realizate prin activități de mentorat pentru dezvoltarea profesională;
g) cursurile de pregătire şi examenele pentru obţinerea definitivării în învăţământ sau a
gradelor didactice;
h) cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de
control, potrivit unor programe specifice;
i) bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în
străinătate;
j) cursurile postuniversitare de specializare;
k) studiile universitare de masterat;
l) studiile universitare de doctorat.
(2) Programele de conversie profesională intră în atribuţiile instituţiilor de învăţământ
superior şi se desfăşoară în baza unor norme metodologice specifice.
(3) Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe
şi forme de organizare a formării continue/perfecţionării se efectuează prin sistemul de
recunoaştere, echivalare şi acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi 
social proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţămînt, cu funcţie 
managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţămînt, la toate nivelurile 
sale de referinţă (funcţional-structural-operaţional).  

La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea 
capacităţilor pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, 
scopuri ale educaţiei) în obiective angajate în cadrul procesului de învăţămînt, în mediul 
şcolar şi extraşcolar. La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic vizează 
stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor 
pedagogice (informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de 
sistem şi de proces.  

La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea 
capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a 
activităţilor specifice procesului de învăţămînt (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore 
de dirigenţie; activităţi extraşcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai 
comunităţii educative; activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psihopedagogică şi 
socială, de orientare şcolară şi profesională, de consiliere etc.), în condiţii optime, 
corespunzător contextului intern şi extern existent, pe termen scurt, mediu şi lung. 

Analiza activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice presupune raportarea la 
conceptele pedagogice de formare, în general, şi de formare continuă, în mod special.  

Formarea constituie funcţia centrală a educaţiei (exprimată ca formare-dezvoltare 
permanentă necesară pentru integrarea socială optimă a personalităţii umane). 

Astfel, formarea subordonează din punct de vedere funcţional “învăţămîntul care nu 
este decît un caz particular al formării”. Între educaţie şi instruire, “matricea sa de funcţionare 
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se actualizează în mod diferit în formarea profesorilor, în formarea adulţilor în general sau în 
formarea elevilor” . 

Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea 
de perfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învăţămînt, pe 
fondul evoluţiilor înregistrate în anii 1975-1985, prin consolidarea reformelor deja întreprinse 
şi reevaluarea priorităţilor într-o societate bazată pe tehnologii avansate.  

Formarea continuă răspunde la aceste evoluţii şi la problemele lor integrabile în 
contextul mai larg al educaţiei permanente. Depăşind semnificaţia tradiţională, de “remediu 
la carenţele formării iniţiale insuficientă pentru întreaga carieră profesională” (didactică), 
formarea continuă, în accepţia sa (post)modernă, “începe să fie concepută ca un proces de 
lungă durată şi de învăţare permanentă”, cu două funcţii generale:  
a) perfecţionarea şi înnoirea practicilor profesionale prin “actualizarea cunoştinţelor însuşite
în timpul formării iniţiale”;
b) completarea formării iniţiale, inclusiv prin “schimbarea eventuală a orientării profesionale,
cu noi competenţe sancţionate prin diplome”.

Aceste funcţii, accentuate în mod specific la nivelul unor sisteme de educaţie, 
generează formule diferite de organizare a formării continue: formare în timpul profesiei, 
formare avansată, formare de/pentru (re)calificare…  

La nivel de politică a educaţiei, toate variantele evocate vizează perfecţionarea 
personalului didactic. La nivel conceptual, formarea continuă “ar putea fi definită drept 
ansamblu de activităţi şi de practici care cer implicarea educatorilor pentru amplificarea 
cunoştinţelor proprii, perfecţionarea deprinderilor, analiza şi dezvoltarea atitudinilor 
profesionale”  

Obiectivele activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice pot fi definite la nivel 
general şi specific, fiind exprimate în termeni de formare continuă, domeniu în care există un 
anumit consens în cadrul sistemelor de învăţămînt din ţările dezvoltate.  

Obiective generale ale perfectionarii: 
1) dezvoltarea personală şi socioprofesională a cadrului didactic obiective specifice:
a) actualizarea competenţelor de bază pedagogice, de specialitate;
b) însuşirea de noi competenţe;
c) aplicarea competenţelor de bază la nivelul didacticii specialităţii/specialităţilor;
d) iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învăţare-evaluare);
2) ameliorarea sistemului de formare continuă/instituţii, ofertă de cursuri, practici pedagogice
(obiective specifice:
a) favorizarea interdisciplinarităţii pe fondul valorificării conceptelor de bază;
b) stimularea cercetării pedagogice/inovaţiei la nivel individual şi în grup/echipă;
c) aplicarea paradigmelor educaţionale la nivelul şcolii şi al clasei/vezi teoria curriculumului;
managementul educaţiei;
d) dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor umane);
3) cunoaşterea mediului pedagogic şi social ((obiective specifice:
a) favorizarea relaţiilor şcolii cu diferiţi agenţi sociali: economici, comunitari, culturali,
politici etc.;
b) raportarea sistemului de învăţămînt la problematica socio-economică;
c) adaptarea la schimbările socio-culturale specifice societăţii postindustriale/informatizate;

Formarea continuă ca dezvoltare și extindere de competențe 59



d) studierea factorilor psihosociali care influenţează comportamentele elevilor)
Conţinutul activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice, corespunzător 

obiectivelor prezentate, include programe (post)universitare de: pedagogie generală 
(fundamentele pedagogiei, teoria educaţiei, didactică generală), didactica 
specialităţii/metodica predării, teoria curriculumului, management şcolar, formare avansată 
(la disciplinele de specialitate).  

Evoluţia activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice are loc pe circuitul 
metodologic: formare iniţială – formare continuă – autoformare.  

Sistemele (post)moderne de învăţămînt accentuează continuitatea celor trei secvenţe 
de instruire permanentă congruente la nivel de politică a educaţiei.  

Formarea iniţială, organizată la nivel universitar pentru toate categoriile de cadre 
didactice, are un caracter mai deschis, “asociind la competenţa disciplinei o pregătire pentru 
întîlnirea cu copii şi adolescenţii, inclusiv cu cei aflaţi în mare dificultate şcolară”.  

Formarea continuă urmăreşte perfecţionarea practicii pedagogice valorificînd mai 
multe modele alternative “care permit aprofundarea reflexiei şi consolidarea cunoştinţelor 
noi” în situaţii diversificate, proprii procesului de învăţămînt.  

Autoformarea apare astfel ca o consecinţă a sistemului de formare (iniţială-continuă), 
expresie a transformărilor inovatoare promovate în cadrul procesului de învăţămînt, a 
cercetărilor pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a normelor sociale care 
instituie în şcoală “o adevărată cultură a autonomiei pedagogice”.  

Aceste proiecte au rolul de a initia, derularea şi facilita proiecte de mobilitate pentru 
cadrele didactice în sensul în care ele reprezintă o parte componentă a programelor de 
dezvoltare profesională continuă şi iniţială.Aceste programe sunt realizabile, în universităţi şi 
instituţii specializate în formare continuă, prin: cursuri, conferinţe pedagogice, seminarii, 
stagii intensive şi extensive, acţiuni practice, învăţămînt la distanţă, universităţi de vară, 
excursii tematice (de documentare, studiu etc.). 

Bibliografie: 
Călin Marin, 1995, “Procesul instructiv-educativ” Instruirea şcolară (analiza 
multireferenţială), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.  
Maciuc Irina, “Formarea formatorilor. Modele alternative şi programe liniare” Editura 
Didactică şi Pedagogică, RA, Bucureşti, 1998. 
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PROIECT DIDACTIC 
PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ 

educ. Florea Anişoara, 
Grădiniţa cu Program Prelungit,,Așchiuță” Suceava 

Data: 25.11.2019 
Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit,,Așchiuță” - Suceava 
Educatoare: Florea Anişoara 
Grupa: grupa mijlocie ,,Iepurașii” 
Tema anuală de studiu: „Cine sunt/suntem?” 
Tema săptămânală: ,,Sunt un pui de românaș” 
Tema activităţii integrate: ,,Orașul meu” 
Tipuri de activităţi de învăţare:  
ADE: DOS- ,,Cartierul meu”– lectură după imagini 
         DȘ - ,,Așează cum îți spun” – joc didactic 
ALA-,,Orașul meu”– Bibliotecă: elemente de comunicare scrisă; Artă: ”Clădiri din orașul 
meu” - pictură; Construcții: ”Gărdulețe și alei” - construcții din bețișoare și pietricele 
ADP - Tranziţii: versuri recitative, ”Eu cunosc un orăsel” - joc muzical,  
Scopul activităţii: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, 
a achiziţiilor logico-matematice şi a deprinderilor practic-aplicative,  pe baza percepţiei 
analitico-sintetice, a reprezentărilor despre realitatea înconjurătoare,  stimulând capacitatea de 
aplicare a acestora   în  contexte noi. 
Obiective operaţionale: 
-să identifice elemente locale, denumindu-le (obiective culturale, economice, istorice)
-să comunice impresii, idei pe baza celor observate;
-să traseze elemente grafice pe suport punctat, respectând spaţiul dat;
-să picteze machetele clădirilor puse la dispoziție, utilizând tehnici diferite;
-să construiască gardul, îmfingând beţişoarele în suport ;
-să intuiască poziţia spaţială, verbalizând acţiunea(sus, jos, pe, sub, lângă);
-să se orienteze în câmp vizual în raport cu sarcina dată;
-să sesizeze greşeala strecurată intenţionat în joc , corectând-o;
Strategii didactice:
• Metode şi procedee: conversaţia euristică, obsevația, dialogul, explicaţia, demonstraţia,

munca independentă și în grup, jocul didactic, Turul galeriei, descrierea
• Mijloace de învăţământ: calculator, soft educational, imagini din Suceava, fișe, carioci,

clădiri polistiren, acuarele, pensoane, machetă, scobitori
• Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici.
Elemente constitutive ale jocului didactic:
• Sarcina didactică: extragerea bileţelelor cu sarcini din coșuleț, aranjarea materialelor pe

machetă în funcţie de cerința dată, sesizarea greșelii strecurate intenționat în joc
• Regulile jocului: La finalul formulei ,,Coșulețul se porneşte şi la tine se opreşte,, copilul la

care aceasta  a ajuns, va extrage bileţelul cu cerinţa şi o va rezolva verbalizând acţiunea
• Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialelor, stimularea, mişcarea.
Durata: 60 minute

Bibliografie: 
,,Curriculum pentru educaţie timpurie”, (2019), MEN; 
Anghel N, Culea L, ş.a, (2008), „Activitatea integrată din grădiniţă”, Editura DPH 
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IonescuMihaela -coord., (2010), ,,Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Copiii intră în sala de grupă cântând ”Bună dimineața, dragă grădiniță”. Se îndreaptă spre 
pernuțele pregătite în semicerc, dar observă în fața lor o păpușă care are un plic. 

Le propun să se așeze, iar eu voi deschide plicul și voi citi scrisoarea păpușii - astfel 
vom afla că se numește Dana, că a ajuns în Suceava, dar nu cunoaște orașul. Ne roagă să o 
ajutăm să recunoască și ea câteva clădiri importante din oraș pentru a se putea orienta când 
iese la plimbare. 

Le transmit copiilor că vom realiza o călătorie imginară prin cartierul nostru, care se 
va realiza sub forma unei conversații cu ajutorul softului educațional. 

Cu ajutorul jocului cu text și cânt ”Luați seama bine”, ne pregătim pentru drum. Prima 
instituție pe care o observăm va fi Primăria. În continuare vom identifica parcul și 
Universitatea, Spitalul, Poliția, Catedrala, Autogara, Casa de Cultură, Prefectura, Palatul de 
Justiție și Grădinița. Pe parcursul identificării fiecărei instituții vom identifica și activitățile 
specifice fiecăreia. 

Pentru a-i oferi păpușii o imagine mai clară a cartierului nostru, propun copiilor să 
realizăm o machetă. Pentru aceasta îi voi dirija spre centrele de lucru (tranziție: ”Cunosc un 
orășel”), unde vor realiza sarcinile date: 

- la centrul Bibliotecă vor uni punctele pentru a realiza siglele instituțiilor, precum și
unele semne de circulație necesare deplasării în siguranță prin oraș; 

- la centrul Artă vor picta machetele unor clădiri importante din oraș;
- la centrul Construcții vor împrejmui cu bețișoare spațiul unor clădiri și vor realiza cu

pietricele bordurile străzilor. 
Pentru fiecare centru, le voi oferi explicații cu privire la utilizarea instrumentelor și 

tehnicilor de lucru, sugerând copiilor să lucreze îngrijit pentru ca obiectele obținute să fie cât 
mai asemănătoare celor din realitate. În timpul lucrului, se urmărește modul în care fiecare 
copil execută tehnicile utilizate pentru realizarea temei şi i se oferă ajutorul în caz de nevoie. 
Activitatea se desfăşoară pe un suport muzical relaxant. 

La semnalul meu, copiii vor încheia activitatea la centre, iar cu ajutorul metodei Turul 
Galeriei vor trece pe la fiecare centru pentru a-și exprima părerea față de realizările tuturor. 

Motivați de dorința de a o ajuta pe păpușa Dana, vom realiza macheta cu ajutorul 
lucrărilor obținute la centre (tranziție: ”Haide după mine”). realizarea machetei se va realiza 
prin rezolvarea corectă a sarcinilor din cadrul jocului ”Așază cum îți spun”. 

Le voi explica jocul, regulile acestuia, după care se va realiza jocul de probă. Coșulețul 
cu indicii va circula pe la fiecare copil folosind textul recitatic ritmic „ Coșulețul se pornește 
și la tine se oprește”. Copilul la care s-a oprit extrage un indiciu care îl va ajuta să se orienteze 
pe machetă .Fiecare răspuns corect va fi răsplătit cu aplauze. Mai întâi se vor așeza clădirile în 
funcție de elementele de reper date, apoi jocul se va complica prin schimbarea locului unor 
elemente de pe macheta.Finalul activităţii este marcat de momentul verbalizării concluziilor 
referitoare la ajutorul oferit păpușii Dana, dar și la activitatea desfăşurată cu referire la 
respectarea tuturor cerințelor impuse de temele abordate,  modul de participare şi 
comportament. Ajutorul copiilor va fi recompensat cu un stimulent. 
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Etapele 
activităţii Continut ştiinţific 

Strategii didactice Evaluare 
Metode si 
procedee 

Mijloace de 
învăţământ 

Captarea 
atenţiei 

Orientarea şi concentrarea atenției asupra elementului 
surpriză, păpușa și scrisoarea acesteia - sunt operații ce vor 
avea ca scop trezirea interesului tuturor copiilor pentru 
participarea activă la rezolvarea  sarcinilor cerute de noile 
contexte  pregătite pentru programul zilei. 

Conversaţia 

Observaţia 

Păpușă 

Scrisoare 

Enunţarea 
scopului şi a 
obiectivelor 

Se vor comunica tema şi obiectivele  sub forma unor 
formulări accesibile. Contextul creat va permite 
accesibilizarea obiectivelor propuse şi va oferi copiilor situaţii 
care să le trezească dorinţa de a realiza lucruri noi. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Prezentarea 
optimă a 
conţinutului 
şi dirijarea 
învăţării 

Executarea jocului  cu text și cânt va antrena copiii în 
descoperirea de noi experienţe de învăţare. 

Expunerea softului educațional va solicita capacitatea de 
cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător prin 
identificarea unor instituții, denumirea lor precum şi 
familiarizarea şi însuşirea activitățile defășurate în cadrul 
acestora. 

Prezentarea, intuirea  și analiza  materialelor cu care copiii vor 
realiza temele propuse  vor solicita capacitățile analitico-
sintetice intelectuale în vederea stabilirii unor legături de 
cauzalitate între acestea și efectele implicațiilor copiilor.  

Parcurgerea demersului didactic se va realiza printr-un 
transfer  de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi în vederea  
rezolvării sarcinilor pentru care copiii și-au exprimat interesul 
pentru activitate: 
*exersarea deprinderilor de comunicare orală/ scrisă prin

Joc cu text și 
cânt 

Conversația 

Explicaţia 

Observaţia 

Descrierea 

Conversația 
Explicația  
Demonstrația 
Exercițiul 

Soft educațional 

Videoproiector 

Etichete cu 
elemente de scriere 

Machete clădiri, 
acurele, pensoane 

Observarea sistematică a 
comportamentului copiilor 

Indicator de evaluare: 
recunoașterea a 2-3 
instituții importante din 
zonă 

Observarea sistematică a 
comportamentului copiilor 
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trasarea unor elemente grafice liber sau pe suport punctat; 
*exersarea deprinderilor artistico-plastice;
*exersarea abilităților  și deprinderilor practice de a
confecționa gărdulețe și borduri folosind bețișoare și
pietricele.

Valorificarea lucrărilor copiilor în desfășurarea jocului ”Așază 
cum îți spun”. 
Explicarea şi demonstrarea jocului: 
Explicarea şi demonstrarea jocului vor fi făcute prin 
expunerea clară a regulilor și a sarcinilor jocului: 
* Sarcina didactică a jocului: extragerea bileţelelor cu sarcini
din coșuleț, aranjarea materialelor pe machetă în funcţie de
cerința dată, sesizarea greșelii strecurate intenționat în joc.
* Regula de joc: La finalul formulei ,,Coșulețul se porneşte şi
la tine se opreşte,, copilul la care aceasta  a ajuns, va extrage
bileţelul cu cerinţa şi o va rezolva verbalizând acţiunea.
Jocul de probă: raportarea prin execuție probatorie la sarcinile
și regulile jocului
Desfăşurarea propriu-zisă a jocului
Jocul se va realiza utilizând toate materialele pe care le-au
lucrat copiii la centre, respectând cerințele de pe bilețele.
Complicarea jocului
- schimbarea locului unor elemente de pe machetă.

Turul galeriei 

Jocul didactic 

Explicația 

Demonstrația 

Problematizarea 

Scobitori 

Pietricele 

Suport polistiren 

Lucrările copiilor 
obținute la 
activitatea pe centre 

Coșuleț cu cerințele 
jocului 

Analiza produselor 
activității 

Indicator de evaluare: 
identificare corectă a 
pozițiilor spațiale față de 
reperele indicate 

Evaluare În evaluarea activității se va avea în vedere rezolvarea 
sarcinilor de lucru, colaborarea în modul de rezolvare a 
sarcinilor, participarea interesată/dezinteresată a copiilor la 
activitate,antrenarea copiilor în autoapreciere, coapreciere. 

Conversaţia 
evaluativă 

Stimulente pentru 
copii 

Aprecieri individuale și de 
grup  
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COMPETENŢE DIGITALE (TIC) 

prof. Foit Ecaterina Daniela, 
Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava 

Abstract: 
În societatea actuală, competența digitală este o competenţă cheie, fundamentală atât pentru 

viață profesională și participarea activă în societate, cât şi pentru educație. Competenţa digitală 
prevede utilizarea unei întregi game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru 
documentare, comunicare eficientă şi pentru progres în toate domeniile de activitate. 

Un rol esenţial pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor, o are formarea de competenţe 
digitale avansate, în timpul anilor de liceu, în special în cadrul orelor de “TIC – Tehnologia 
Informaţiei şi a Comunicaţiilor”. Pentru evaluarea competenţelor digitale ale elevilor, s-a introdus în 
cadrul examenului de bacalaureat: “Evaluarea competenţelor digitale - Proba D”. În urma susţinerii 
acestei probe, candidaţilor li se va acorda un punctaj, pe baza căruia vor primi un certificat de atestare 
a compeţentelor digitale. 

Cuvinte cheie: competenţe, digitale, Internet, calculatoare, tehnologii, educaţie 

Referindu-se la învăţământul general, competenţa se consideră a fi o caracteristică individuală 
sau colectivă, ataşată posibilităţii de a mobiliza şi de a pune în acţiune un ansamblu de cunoştinţe, de 
abilităţi şi de atitudini, într-o manieră eficientă, într-un context dat şi care permite subiectului aflat în 
faţa unei categorii de situaţii, de a se adapta, de a rezolva probleme şi de a realiza proiecte.  

În zilele noaste, pentru a juca un rol activ în societate, pentru a progresa pe piața muncii, , 
toată lumea trebuie să posede un set extins de cunoştinţe şi competenţe, în special competenţe digitale. 

Referitor la competența digitală, aceasta este esențială atât pentru educație, cât şi pentru viață 
profesională și participarea activă în societate. 

Competența digitală este considerată a fi una dintre cele opt competențe cheie care sunt 
fundamentale pentru integrarea socială şi profesională a persoanei şi, de asemenea, condiţionează 
învăţarea, exercitarea şi valorificarea tuturor competenţelor necesare acelei persoane în diferitele etape 
ale vieţii. Fiind competenţe cheie, competenţele digitale trebuie să fie transferabile, multifuncţionale 
şi pertinente pentru clase/domenii mari de situaţii şi probleme pe care o persoană le poate întâlni, în 
viaţa de zi cu zi. 

Competenţa digitală prevede utilizarea unei întregi game de tehnologii ale informației și 
comunicațiilor pentru documentare, comunicare eficientă şi pentru progres în toate domeniile de 
activitate. 

În prezent, din statistici reiese faptul că o mare parte dintre persoanele adulte nu au un nivel 
suficient de ridicat de competenţe digitale şi, astfel, se confruntă cu un risc ridicat de excludere socială 
şi, mai ales, îşi pot pierde locul de muncă, fiind înlocuite cu persoană tinere, care posedă astfel de 
competenţe.  

În Uniunea Europeană (UE), pentru a măsura progresele realizate de statele membre în 
direcția unei economii și a unei societăți digitale, se calculează anual indicele economiei și societății 
digitale (DESI), în principal pe baza datelor furnizate de Eurostat. Acest indice (DESI) monitorizează 
performanța digitală globală a cetățenilor din țările membre ale UE și urmărește progresele înregistrate 
de țările UE în ceea ce privește competitivitatea digitală. De asemenea, include o analiză detaliată a 
politicilor digitale naționale şi oferă o imagine de ansamblu cu privire la progresele și punerea în 
aplicare a politicilor de către statele membre ale UE.  

Astfel, conform unui studiu realizat în anul 2015, competența digitală a 40% din populația UE 
era la un nivel insufficient, iar 22% dintre cetățeni nu foloseau Internetul. 

În societatea actuală, majoritatea locurilor de muncă necesită ca angajaţii să posede cel puțin 
competențe digitale elementare. Cu toate acestea, mai mult de o treime dintre angajaţii UE  nu au 
competențe digitale elementare şi doar aproximativ 31 % dintre aceştia au competențe avansate în 
utilizarea Internetului.  
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În anul 2019, numărul cetățenilor UE care accesau Internetul cel puțin o dată pe săptămână, 
era de aproximativ 83 % (procentaj în creștere față de 75 % cât a fost în anul 2014), iar numai 11 % nu 
au fost niciodată online (procentaj în scădere de la 18 % cât a fost în anul 2014). 

Cu toate că numărul cetățenilor care accesează Internetul a crescut, comerțul electronic 
înregistrează o creștere lentă. 

Deoarece tehnologiile digitale sunt mai utilizate în sectorul economic şi datorită faptului că, în 
ultimii 5 ani s-a constatat o creștere, cu aproximativ 2 milioane, a numărului de specialiști în 
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC), în prezent, în toate sectoarele economiei, există o 
cerere tot mai mare de angajaţi care posedă competențe digitale avansate. 

Conform  indicelui economiei și societății digitale (DESI), din cele 28 de state membre ale 
UE, România se situează pe locul 27. 

Pentru a ridica nivelul de competenţe digitale a locuitorilor din ţara noastră, un rol esenţial îl 
are sistemul de educaţie. 

Astfel, prin dotarea şcolilor cu calculatoare conectate la reţeaua Internet, deci prin utilizarea 
calculatoarelor şi a Internetului în şcoli, dar şi prin utilizarea acestora acasă, s-a ajuns la apariţia unei 
categorii specifice de utilizatori ai Internetului – copii şi adolescenţii.  

Pentru aceştia, atât mediul şcolar, cât şi familial, constituie locurile preferate de unde ei 
accesează mediul online. De exemplu, la şcoală accesează Internetul pentru: a învăţa, a se documenta, 
a vedea diferite experimente periculoae care nu se pot realiza în laborator, a umări diverse fenomene 
ale naturii ori pentru a-şi evalua cunoştinţele dobândite accesând testele online indicate de către cadrul 
didactic. Acasă, copii şi adolescenţii accesează Internetul, de exemplu, pentru: a comunica cu prietenii 
pe reţelele de socializare sau prin e-mail, a accesa diferite jocuri online, a asculta muzică, a citi cărţi 
online, a citi ziare şi reviste, a urmări posturile de televiziune online, a urmări filme artistice sau 
documentare ori pentru a face cumpărături online.    

Ca urmare, sistemul educaţional trebuie să pregătească în mod corespunzător elevul, 
dezvoltându-i competenţele digitale care îi sunt atât de necesare pentru a face faţă vieţii de dincolo de 
zidurile şcolii, şi mai ales, pentru a-şi găsi locul de muncă dorit.  

Un rol esenţial pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor, o are formarea de competenţe 
digitale avansate, în timpul anilor de liceu, în special în cadrul orelor de “TIC – Tehnologia 
Informaţiei şi a Comunicaţiilor”. Pentru evaluarea competenţelor digitale ale elevilor, s-a introdus în 
cadrul examenului de bacalaureat: “Evaluarea competenţelor digitale - Proba D”. În urma susţinerii 
acestei probe, candidaţilor li se va acorda un punctaj, pe baza căruia vor primi un certificat de atestare 
a compeţentelor digitale, în care se va semnala nivelul de competenţă, după cum urmează:  

• pentru un punctaj între 0-19 puncte – candidatul va primi un certificat de atestare a
competenţelor digitale pe care se scrie punctajul, fără a se acorda acestuia un nivel de
competenţă;

• pentru un punctaj între 20 - 30 puncte – candidatul va primi un certificat de atestare a
competenţelor digitale pe care se scrie: utilizator începător;

• pentru un punctaj între 31 - 55 puncte – candidatul va primi un certificat de atestare a
competenţelor digitale pe care se scrie:  utilizator de nivel mediu;

• pentru un punctaj între 56 - 74 – candidatul va primi un certificat de atestare a
competenţelor digitale pe care se scrie:   utilizator avansat;

• pentru un punctaj între 75 - 100 – candidatul va primi un certificat de atestare a
competenţelor digitale pe care se scrie: utilizator experimentat.

În concluzie, deoarece Internetul a intrat deja în viaţa de zi cu zi a multora dintre noi şi având 
în vedere că utilizarea calculatoarelor a devenit necesară în toate domeniile: financiar-bancare, 
proiectare, statistică, industrie, sănătate, învăţământ, cercetare, putem afirma că, în prezent, 
competenţele digitale joacă un rol esenţial în viaţa tuturor. 

Bibliografie / Surse de documentare: 
https://ec.europa.eu/romania/news/20190611_Romania_penultimul_loc_UE_DESI_ro 
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm 
https://sites.google.com/site/competentetic/bacalaureat-2011 
http://virtualstages.eu/media/toolkit_ru.pdf 
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PARADIGMA NOILOR EDUCAŢII  
ÎN CADRUL ORELOR DE LITERATURĂ 

prof. Fotciuc Petronela-Gabriela 
Şcoala Gimnazială „Aurelian Stanciu” Salcea 

Abstract: 
Includerea noilor educaţii în cadrul orelor de literatură este o tendinţa firească, în acord cu 

evoluţia societăţii contemporane orientate preponderent spre tehnologie şi informatizare. Succintele 
exemplificări de abordare a textului camilpetrescian şi a celui eliadesc relevă congruenţa educaţiei 
pentru pace şi cooperare şi a educaţiei interculturale cu ficţiunea romanescă.  

Cuvinte-cheie: noile educaţii, tehnologie, autenticitate, empatie, alteritate 

În societatea contemporană concepţia despre educaţie permanentă dobândeşte noi perspective, 
deoarece eficienţa actului educativ este conferită mai ales de modalităţile de adaptare şi autoreglare 
faţă de provocările din ce în ce mai numeroase şi stringente ale spaţiului social.   

Reforma învăţământului actual urmăreşte creşterea calităţii acestuia şi imprimarea 
caracterului prospectiv (Stoica, 2001, p.11), constând în formarea unor persoane receptive la 
schimbări şi mai ales la aspectele pluridisciplinare prefigurate de evoluţia ştiinţei şi tehnicii. Treptat au 
apărut discipline de graniţă, precum informatica şi cibernetica, care necesită formarea unor deprinderi, 
abilităţi specifice educabililor pentru a-şi putea desfăşura activitatea profesională. Prin urmare, 
educaţia trebuie să fie permanent raportată la modificările sociale, la informaţiile noi din diversele 
domenii ale cunoaşterii, conceptul de educaţie permanentă devenind o necesitate. „A învăţa să înveţi 
şi a dori să te perfecţionezi continuu sunt cerinţe ale educaţiei permanente, prin care omul 
contemporan învaţă să fie el însuşi, receptiv la schimbări, capabil să le anticipe şi să se adapteze la ele, 
oferindu-se ca participant la progresul social, prin autonomia sa intelectuală şi moral-civică.” (Stoica, 
2001, p.15)  

Aspecte de interes general, precum degradarea mediului, explozia demografică, conflictele 
dintre naţiuni, decalajele economice, amplificarea fenomenelor de sărăcie, excluderea socială, şomajul, 
foamea, dar şi evoluţia rapidă în domeniile ştiinţei şi tehnologiei au condus – în plan educaţional – la 
apariţia noilor educaţii. S-a constatat orientarea, preocuparea indivizilor către o serie de noţiuni 
novatoare: educaţia ecologică, educaţia nutriţională, educaţia pentru pace, educaţia demografică, 
educaţia economică şi casnică modernă, educaţia pentru democraţie, educaţia interculturală, educaţia 
pentru comunicare şi mass-media etc. 

Fiind implicată în procesul dezvoltării sociale, educaţia tinde a deveni eficientă prin 
valorizarea acestor noi tipuri de educaţii, prevăzute şi în Programul UNESCO. Dintre acestea, 
amintim: Educaţia economică şi antreprenorială presupune formarea calităţilor de antreprenor 
(iniţiativă, plan de afaceri, cunoaşterea tehnologiei informaţionale); Educaţia pentru participare şi 
democraţie  are ca scop educarea tinerilor în vederea aplicării principiilor democratice şi a respectării 
drepturilor omului; Educaţia ecologică, pentru protejarea mediului înconjurător implică înţelegerea 
consecinţelor poluării şi asumarea unor responsabilităţi, de acţiuni de prevenţie, respectiv ameliorare a 
efectelor nocive; Educaţia pentru pace şi cooperare presupune echitate socială, toleranţă pentru 
valorile morale şi culturale ale naţiunilor, promovarea umanismului etnic; Educaţia pentru comunicare 
şi timpul liber vizează folosirea mass-mediei în scopul lărgirii orizontului de cultură generală, al 
perfecţionării profesionale; Educaţia interculturală promovează cunoaşterea şi respectarea culturii, a 
tradiţiilor şi a stilurilor de viaţă ale comunităţilor etnice, de către toţi locuitorii din ţara respectivă; 
Educaţia pentru sănătate implică cunoştinţe şi acţiuni pentru prevenirea şi combatarea bolilor şi 
pentru o alimentaţie sănătoasă. (cf. Stoica, 2001, pp. 12-13) 

Trăind într-o lume dominată de schimbare, comportamentul economic şi social pare 
inconsistent, în contextul instabil şi dezechilibrat al globalizării (unele ţări cunosc dezvoltări 
economice remarcabile, altele nu depăşesc penuria inerentă spaţiului geografic). Într-o astfel de 
societate a viitorului, şcoala – instituţie a tinerilor şi a adulţilor –  este responsabilă pentru performanţe 
şi rezultate, pentru formarea unor personalităţi autonome şi integre. Includerea în sistemul educaţional 
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a noilor tehnologii ale învăţării şi predării constituie o cerinţă prealabilă a succesului cultural şi, în 
mod egal, a creşterii economice, a competivităţii pe piaţa muncii. Noile tehnologii (internet, sisteme 
multimedia, manuale virtuale etc.) au rolul de a transforma procesul educativ prin regândirea finalităţii 
şi a funcţiilor învăţământului în societate. Ele ar putea avea o contribuţie deosebită, oferindu-i cadrului 
didactic alternative moderne pentru învăţarea corectivă şi cea repetitivă. Acest lucru poate fi făcut prin 
intermediul computerului în mod eficient, profesorului rămânându-i timp pentru a identifica 
particularităţile elevilor, pentru a se concentra asupra individualităţilor şi a-i conduce spre obţinerea 
rezultatelor scontate. Astfel par a fi îndeplinite, din punct de vedere pragmatic, o parte din cerinţele 
educaţiei economice şi antreprenoriale.  

Noile educaţii pot fi valorificate în cadrul orelor de consiliere şi orientare, cele care conferă o 
mai mare libertate atât profesorilor, cât şi elevilor, prin dezbateri, mese rotunde sau proiecte. 
Aplicabilitatea noilor educaţii la orele de limba şi literatura română este restricţionată de volumul mare 
de cunoştinţe ce urmează a fi predat, de textele care aduc în prim-plan realităţi ale secolelor trecute, 
anacronice şi incomprehensibile elevilor. Prin empatie – proces psihologic absolut natural, specific 
firii umane – pot fi sensibilizate persoanele aflate în diverse circumstanţe. Pe această tendinţă a 
receptorului de a trăi afectiv, prin transpunere simpatetică, viaţa personajelor din operele literare sau 
din ecranizări se poate pune accent în cadrul literaturii. Prin urmare, elevii sunt mai uşor impresionaţi 
şi puşi în situaţia să conştientizeze aspecte legate de moralitate, spirit antreprenorial, deschiderea spre 
diversitate şi interculturalitate etc.  

Un prim exemplu ar fi promovarea educaţiei pentru pace şi cooperare în cadrul orelor ce 
analizează partea a doua a romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil 
Petrescu. Teroarea războiului trăită de naratorul-personaj, Ştefan Gheorghidiu, este resimţită de 
cititorul naiv, implicat în actul lecturii. Autorul realizează imagini memorabile sub care rămâne 
nealterată spaima primară a omului în faţa morţii. Camil Petrescu a a descris în paginile romanului 
războiul concret, autentic, fără idealizarea romantică şi fără grotescul naturalist. Imaginea războiului 
crud şi inutil, blamat de cei care îl trăiesc efectiv este în contrast cu cea a liderilor care îl provoacă, 
conduşi fiind de interese meschine. Episodul Ne-a acoperit pământul lui D-zeu este o ilustrare 
excepţională, de înaltă realizare artistică, a unei psihologii a groazei, a panicii. “Romancierul şi-a 
adaptat, probabil, Jurnalul de front la psihologia personajului, înlăturând reacţiile nepotrivite cu ea. 
(...) Absenţa de pe front... nu i-ar fi permis să traverseze o «experienţă definitivă», condamnându-l să 
se resimtă totodată inferior celor care au fost acolo.” (Ovid. S. Crohmălniceanu, 1984, p. 172) Pentru 
Camil Petrescu trăirea efectivă a lucrurilor relatate era doar o primă condiţie a realizării autenticităţii. 

A doua presupune neapărat şi trecerea faptului întâmplat realmente printr-o conştiinţă care, 
corelân  du-l cu altele, să-i confere o semnificaţie. Doar naraţiunea poate simula sincronizarea cu 
desfăşurarea reală a faptelor: “La început caut, cu cei câţiva oameni care se ţin după mine cu ochii 
scoşi din orbite, albi de groază, vreun adăpost, cât de mic (...). Exploziile se succed organizat. Unele le 
aud la câţiva paşi, altele în mine. Cum s-a terminat o ruptură, corpul tot, o clipă sleit, îşi înjumătăţeşte 
răsuflarea şi se încordează iar, sec, în aşteptarea celeilalte explozii, ca un bolnav de tetanos. Un vâjâit 
scurt, pe care urechea îl prinde cu un soi de anticipaţie, încleştezi dinţii, cu mâna îndoită deasupra 
capului, într-o convulsie epileptică şi aştepţi să fii lovit drept în moalele capului, să fii împrăştiat. 
Deasupra ta, întâia explozie îţi sparge urechile, te năuceşte, a doua te acoperă de pământ. Dar prin 
faptul că le-ai auzit pe amândouă, nu eşti mort. Animalic, oamenii se strâng unii lângă alţii, iar cel de 
la picioarele mele are capul plin de sânge. Nu mai e nimic omenesc în noi.” (Camil Petrescu, 1980, pp. 
252-253).  

Pornind de la aceste pasaje se poate dezbate tema războiului, urmărindu-se mai ales 
dezumanizarea, consecinţele nefaste şi inutilitatea lui (viziune comparativă asupra celor două războaie 
mondiale). Se impune şi o corelare cu prezentul în cadrul acestor discuţii, avându-se în vedere şi 
conflictele armate actuale (războiul din Irak, Israel sau Palestina etc). Concluziile se vor înscrie cu 
siguranţă în sfera educaţiei pentru pace şi cooperare, simpla conştientizare a anumitor aspecte 
devenind un obiectiv major în responsabilizarea elevilor din punct de vedere social.  

 Un alt demers interpretativ al romanului Maitreyi de Mircea Eliade poate viza educaţia 
interculturală. Din nou, naraţiunea homodiegetică, la persoana I, oferă credibilitate şi autenticitate 
textului, de data aceasta personajul Allan încercând să distingă etapele unui proces lăuntric şi 
contradicţiile unui sentiment trăit cu fervoare şi cu suferinţă. Contactul cu o altă civilizaţie, cu un alt 
mod de a percepe viaţa şi de a trăi într-o altă dimensiune spirituală, l-au fascinat. Aceeaşi fascinaţie 
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este transmisă cititorului care parcurge cu ochii minţii un alt spaţiu cultural, şi anume cel indian. 
Primul contact al personajului cu civilizaţia indiană are loc în timpul vizitei la casa inginerului 
Narendra Sen. Allan este mirat de smerenia celor trei femei: soţia inginerului Srimati Devi Indira, 
Maitreyi, Chabu, care în faţa oaspeţilor “se strânseseră una lângă alta, cu aceeaşi panică în ochi” 
(Mircea Eliade, 2009, p. 6), deşi inginerul încerca zadarnic să le încurajeze să vorbească. Personajul 
Maitreyi manifestă încă de la început un magnetism indecelabil, care-l va impresiona pe Allan: 
“Priveam fără să ştiu de unde vine farmecul acela, liniştea aceea nemărginită în Calcutta. Şi deodată 
aud un râs nestăvilit, contagios, un râs de femeie şi de copil, în acelaşi timp, care trecea de-a dreptul în 
inimă şi mă înfiora. Plec mai mult capul pe fereastră şi atunci zăresc în curte, trântită pe cele două 
trepte, trupul aproape descoperit al Maitreyiei, cu părul în ochi, cu braţele pe sâni, şi o văd mişcând 
din picioare, cutremurându-se de râs, în cele din urmă repezindu-şi papucii, cu o aruncătură de gleznă, 
tocmai în celălalt capăt al zidului. Nu mă săturam privind-o, iar acele câteva minute mi s-au părut 
nesfârşite. Nu ştiu ce spectacol sacru îmi apărea mie râsul ei şi sălbăticia acelui trup aprins. Aveam 
sentimentul că săvârşesc un sacrilegiu, privind-o, dar nu găseam puterea să mă despart de fereastră.” 
(Mircea Eliade, 2009, p. 11) 

În India, cultul pentru femeie atinge supremaţia spirituală, deoarece, conform aserţiunii 
scriitorului, aceasta era percepută ca o “zeiţă”, ca o jertfă creatoare: “Orice femeie e adorată întrucât 
este sau va fi mamă.” (Mircea Eliade, 2009, p. 47). Toate gesturile tinerei sunt înscrise în sfera magică 
a cutumelor ancestrale: logodna făcută prin cununa de flori albe de iasomie pusă la gâtul lui Allan e o 
tradiţie; logodna mistică şi cosmică, cu rol în sacralizarea unirii cuplului, este însoţită de un inel, 
alcătuit din doi şerpi împletiţi – din fier şi aur – unul reprezentând virilitatea, altul feminitatea. 
Noţiunea de iubire la indieni este mult mai cuprinzătoare decât la europeni. Allan nu poate înţelege, de 
la început, că fetele – Maitreyi şi sora ei Chabu – au fiecare copacul lor, de care sunt îndrăgostite sau 
că Maitreyi a putut păstra o şuviţă din părul alb al lui Tagore, care-i fusese guru, adică mentor 
spiritual. Ea mărturiseşte dragostea mistică, panteismul: “ – Am iubit întâi un pom din aceia pe care 
noi îi numim «şapte frunze» (...) şedeam pe atunci în Alipore, şi acolo erau arbori mulţi şi voinici şi eu 
m-am îndrăgostit de unul înalt şi mândru, dar atât de gingaş, atât de mângâietor... Nu mă mai puteam
despărţi de el. Stam ziua întreagă îmbrăţişaţi, şi-i vorbeam, îl sărutam, plângeam. Îi făceam versuri
fără să le scriu, i le spuneam numai lui; cine altul m-ar fi înţeles? Şi când mă mângâia el, cu frunzele
pe obraz, simţeam o fericire atât de dulce, încât îmi pierdeam răsuflarea.” (M. Eliade, 2009, p. 82)
Chiar dacă relaţia dintre Allan şi Maitreyi este sortită eşecului, din cauza diferenţelor de castă şi
culturale, romanul rămâne o mărturie unică în literatura română a transgresării barierelor. Maitreyi are
o mitologie proprie, o dinamică şi o complexitate aparte, neconformă cu personajele romaneşti
autohtone, ea reprezentând unul dintre motivele seducţiei pe care şi astăzi o exercită lectura operei
eliadeşti.

 Acceptarea alterităţii, a particularităţilor culturale, a mentalităţilor creionate de factori sociali 
în consonanţă cu tradiţii străvechi nu vine să altereze identitatea, caracterul intim al fiinţei umane. 
Dimpotrivă, experienţele noi, desprinderea de convenţional, cunoaşterea cutumelor şi a limbilor 
străine oferă o libertate interioară remarcabilă, o alternativă de raportare la realitate. Elevii ar putea să 
ajungă la concluzia că “întâlnirea” cu o nouă cultură este benefică, dezvoltând unele aptitudini şi 
atitudini conjuncturale (toleranţa, integritatea, acceptarea, originalitatea, ajutorul reciproc, 
comunicarea interrasială etc.). Este o “întâlnire” din care tânărul ar avea multe de învăţat, şi-ar 
diversifica cunoştinţele, devenind mai deschis şi receptiv la astfel de experienţe care modelează Omul.  

Acestea sunt numai câteva exemple, din multele ce se pot da în timpul orelor de literatură, 
întrucât ficţiunea – ca mistificare a vieţii reale – oferă contextul adecvat şi deschiderea spre noile 
educaţii. Important este ca profesorul să conştientizeze că valorizarea lor schimbă perspective, 
caractere şi, de ce nu? – destine. 
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Abstract: 
Proza poetică a lui Mircea Cărtărescu nu este poetică în sensul tradiţional: poezia acestei 

proze nu ţine de ornamentare stilistică, ci de viziune. În acest punct, când proza în cauză se 
delimitează de proza poetică tradiţională, ea se delimitează şi de proza obiectivă tradiţională, proza de 
tip mimesis, de reprezentare a realitaţii, în care personajul este rezultanta determinărilor obiective ale 
acesteia. Proza poetică exprimă, după Marcel Proust, felul în care lumea este văzută de o conştiinţă. 

Cuvinte cheie: proză, valoare, lectură plurivalentă, proiecție 

Proza lui Mircea Cărtărescu aminteşte de “exaltarea” din fascinantul volum de versuri Levantul 
(Cartea Românească, 1990), de miracolul poetic al acestei cărţi. În fond, proza acestuia este opera 
unui sublim însingurat, singurătatea fiind, de altfel, o temă dominantă a scrierilor sale, chiar dacă 
privighetorile sunt înlocuite de fluturi, iar mâna “care scrie”, de gândul “care citeşte”.  

Proză a unei viziuni ce-şi află sursa într-un principiu analogic, alteori, dimpotrivă, proză ce 
încearcă să evite cu orice preţ analogia, inpunându-şi să rămână în limitele cele mai stricte ale 
scriiturii de gradul zero, de tip jurnal, proza de care ne ocupăm, anume romanul Orbitor. Aripa 
stângă, este o creație de certă valoare, prin care se exprimă o fascinantă subiectivitate. O astfel de 
proză preia cîteva dintre atributele poeziei, relaţiile dintre om şi natură, dintre om şi destin, ceea ce 
omul îşi imaginează, ceea ce omul visează. Nu este însă o proză care păcătuieşte prin poezie sau prin 
poetizare. Este o scriere plină de poezie, dar nu lirică, sentimentală, sensibilă, pentru că, în acest fel de 
scriere, poezia se schimbă (metamofoza este o temă dragă lui Mircea Cărtărescu), continuu, în proză, 
iar proza în poezie. Poezia prozei lui Mircea Cărtărescu nu o observăm niciodată, nu este adică 
delimitativă. Insistăm pe această non-separare a poeticului de prozaic, pentru că ea este caracteristica 
esenţială a prozei poetice. Sensul vechi care se aplică unei anumite categorii de proze poetice 
tradiţionale presupunea tocmai această ruptură, folosirea poeziei ca podoabă, ca ingredient. De aici şi 
practica didactică şi chiar critică a unei analize care izola aşa-numite pasaje “poetice”, de obicei 
descrieri de natură. Tot de aici şi dificultatea de a se face acceptabilă ideea unei proze poetice în care 
poezia nu “sare în ochi ”, nu are ostentaţia unei bijuterii ieftine, mai ales că Mircea Cărtărescu este şi 
un mare poet.  

Proza lui Mircea Cărtărescu, aşa cum au observat comentatorii săi, cuprinde multă poezie, dar o 
poezie “diferită”. Definitorie pentru opera lui Cărtărescu este viziunea dublă (Virginia Woolf), care 
face ca lumea din care izvorăsc personajele (Anca, Maria, Cedric, Fra Armando, Mr. Monsu, Femeia 
din lift, maseurul) să fie mai curând ca un glob, cu una dintre părţi ascunsă, decât ca o scenă expusă in 
faţa noastră, pe care s-o putem îmbratişa toată dintr-o privire. Această dublă viziune face ca proza lui 
Cărtărescu să apară ciudată, adica altceva, operă sferică, atât de cuprinzătoare. De fapt, dubla viziune 
este una multiplă, care abordează realitatea din unghiuri de vedere diferite.  

Oferim în continuare trei fragmente, extrase din romanul Orbitor. Aripa stângă, în care apare 
mama, a cărei imagine variază în funcţie de subiectul cunoscător, revelatoare pentru această viziune 
multiplă: a. “Apărea în poemele mele mama, păşind pe şoseaua Ştefan cel Mare, mai înaltă decat 
blocurile, răsturnând camioanele şi tramvaiele, strivind cu tălpi uriaşe chioşcurile de tablă, măturând 
trecătorii cu fusta ei ieftină de diftină. Se oprea în dreptul ferestrei triple a camerei mele, se ghemuia 
şi privea înăuntru. Toată fereastra se umplea de marele ei ochi albastru, de sprânceana ei încruntată, 
care mă umplea de teroare. Apoi se ridica şi se-ndrepta spre apus, dârâmând cu părul sârmos şi 
fosforescent avioane poştale şi sateliţi artificiali de pe cerul plin de sânge…” (p. 17). b. “Şi-n jurul lor 
se alcătui, fantomatic, mama. Întâi scheletul transparent ca pielea puricilor de baltă, ca o radiografie 
verzuie, catifelată, delicată. Craniul cu petele mari ale ochilor şi cele mici ale foselor nazale, cuşca 
toracică, fluturele translucid al oaselor iliace, tuburile gelatinoase ale mâinilor şi picioarelor şi 
degetelor. Peste ele, ca o zapadă uşoară, ca voalurile peştilor exotici, a crescut carnea spectrală a 
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mamei, mare femeie goală cu sânii cazuţi, frumoasă ca în fotografiile din tinereţe, cu părul lichid 
dizolvat în seară…” (p. 23). c. “Dragostea chiar şi pasiunea care apar în aproape fiecare rând pe care 
l-am scris despre mama (si n-am scris aproape decât despre ea) m-au luat întodeauna pe nepregătite si 
m-au făcut să mă-ntreb dacă nu-i vorba decât de mizerabilele efecte livreşti sau dacă a existat cândva
o epocă în care într-adevăr am iubit-o pe mama mai mult decât orice pe lume, şi atunci ce conflict, ce
frustrare, ce trădare din partea ei a transformat adoraţia în răceală şi, poate, subteran, în dusmănie?”
(p. 242).

Explicit (prin eseul său intitulat Visul chimeric, prin desele motouri lirice ale cărţilor sale de 
proză, prin luările de cuvănt în cenacluri, cu ocazia lansărilor de cărţi) şi implicit (prin vizionarismul 
conştiinţei sale de creator), Mircea Cărtărescu îl are ca model cultural pe Eminescu: “Şi când gândesc 
la viaţa-mi / Îmi pare că ea cură”. Acestea au fost versurile rostite de autor cu prilejul lansării 
romanului Orbitor. Aripa stangă. În aceeaşi intervenţie, autorul spunea: “Aşa cum gospodina stă şi se 
găndeşte la toată viaţa ei, stă şi împleteşte fară să se uite măcar cum îi merg mâinile, la fel prozatorul 
îşi împleteşte cartea din gânduri, din propria reverie (s.n.)”. Este aceasta mărturia unui proces de 
creaţie lăuntric al prozatorului, ca al unui adevarat poet. Printr-o hiperluciditate organică şi printr-un 
vizionarism de esenţă, Mircea Cărtărescu îşi rezumă actul de credinţă tocmai la această tradiţie 
eminesciană. Proza cărtăresciană are un anumit “stil”, o structură suficient de caracteristică, 
constituind în fapt o “prozodie” specifică. “Mişcarea” poetică a operei sale construiește un itinerar în 
care poezia ca viziune multiplă atinge limite extreme. Aşa se explică perplexitatea cititorului citind 
proza lui Cărtărescu, mai ales romanul Orbitor. Aripa stangă.  

În proza lui Cărtărescu există un efort cu privire la stil, de aceea scrisul său lasă impresia că ar 
avea un spectru la al cărui mecanism noi nu avem acces. Scriind într-un astfel de registru, pe care îl 
deosebim ca fiind poetic, nu poetizant, Mircea Cărtărescu nu exclude “comunicările” între structura 
internă a romanului şi realitatea unde aceasta apare. Prozatorul, în acest caz, este cel care vede că o 
structură este pe cale să se schiţeze în ceea ce îl înconjoară, cel care va urmări această structură 
regulată făcând-o să crească, perfecţionând-o, studiind-o, până în momentul când ea va fi “lizibilă”. În 
proza lui Mircea Cărtărescu, subiectivitatea profundă şi “noul realism” se intercondiţionează, fiind 
necesar să concepem acest realism subiectiv (oximoron la fel de puternic precum proza poetică) drept 
o nouă interpretare a lumii obiective, o constatare şi o încercare de transformare a ei. Autorul anuntă o
intenţie literară, scrie suficiente pagini sub incidenţa câtorva canoane (personaje, secvenţe epice, în
registru realist, fantastic sau oniric), dar scapă etichetărilor de genul proză realistă, psihologică,
fantastică. Descifrarea romanului Orbitor. Aripa stângă ar putea pleca de la teoria “biografismului”,
promovată de poetul Mircea Cărtărescu. De asemenea, pentru o “cheie” hermeneutică ne-am putea
folosi de eseul Visul chimeric, în care descoperim nu atat un studiu de eminescologie, cât o profession
de foi cărtăresciană. Calitatea majoră a romanului Orbitor. Aripa stângă este, așadar, una “poetică”,
adică initiatică, revelatoare.

Proza lui Mircea Cărtărescu este, prin excelenţă, autoreflexivă. Caracterul acesta special vine, 
cum am văzut, din fuziunea prozei cu poezia, fuziune prin care nu numai că proza nu-şi pierde 
identitatea, ci şi-o regăseşte într-o ipostază nouă. Repetăm, autoreflexivă nu însemnă sentimentală, 
lirică, autobiografică, natura ei fiind chiar opusă acestor determinari. Termenul îşi regăseşte o 
justificare mai profundă dacă epitetul în cauză este raportat la poezia modernă, ce vede în literalitatea 
limbajului însăşi fiinţa poeziei. Scriitura devine astfel vorbire inspirată.  

O altă calitate a prozei cărtăresciene este aceea de “diseminare” (Irina Mavrodin), prin care 
textul, producând “un numar nedefinit de efecte semntice”, marchează “o multiplicitate ireductibilă şi 
generativă”. Artificiul jocului de cuvinte descompuse, suprapuse (de tipul jocurilor de cuvinte 
paronimice “sinistra-Silistră”, “textură-textilă”), ajunge principiu de generare şi de activare a textului. 
Într-o formulă de proză ca aceea a lui Cărtărescu, poezia și proza se mișcă esenţialmente în raporturi 
de “contiguitate”, cum ar aprecia Roman Jakobson. 

Având o “structură duală”, o astfel de proză are, de fapt, o “structură complexă”, pentru că 
universul primar (referențial) nu intră în izomorfism cu universul secundar (al imaginaţiei), generat 
de esenţa polisemică a poeziei. Spre deosebire de proza referenţială, “esenţial conservatoare”, în care 
nici un element din lumea secundară a imaginaţiei nu este lipsit de un corespondent în universul 
primar, proza poetică de tip Cărtărescu este “esenţial creatoare”, în sensul că forma particulară, 
obiectuală devine stare, adică prezenţă şi intensitate în acelaşi timp, ceea ce G. Genette numește, cu o 
sintagmă fericită, evidenţă poetică. 
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Proza lui Mircea Cărtărescu este, ca şi poezia modernă, o proiecţie violent subiectivă a 
conştiinţei creatoare: limbajul poetic văzut ca sistem autonom nu este aici opus nici “universului 
interior” al prozatorului, nici “lumii vizibile”. Ca şi poezia, proza poetică nu are drept punct de 
plecare un principiu subiectiv. Proza cărtăresciană nu mai este “o oglindă pe care o plimbi de-a lungul 
unui drum”, nu-şi mai propune să fie “frescă” sau “cronică”, portretul sau fișa psihologica a unui “tip” 
sau a unui “caracter”. Mecanismul genezei sale ar putea fi surprins în prezenţa unei imagini sau a 
câtorva imagini fundamentale, care revin obsedant.  

Această monotonie, în sensul de obsesie tematică, este unul dintre semnele dinstinctive ale 
prozei cărtăresciene, în cazul căreia chiar se radicalizează. Tema copilăriei, a sexualităţii (pe motivul, 
în special, al ”fluturelui mistic”), a androginului, lumina, mama, “calătoria” în creier, statuile, visul 
sunt doar câteva dintre “obsesiile” prozei cărtăresciene. Toate aceste teme revin delirant, în toate 
prozele lui Mircea Cărtărescu, unite de o supra-temă, aceea a Carţii “geniale” şi “ilizibile”. Iată 
imaginea Gnozei universale, într-o culminaţie de lumină orbitoare, în termenii misticii, așa cum apare 
în romanul Orbitor. Aripa stângă: “Şi discul orbitor, orbitor se rupse cu troznet de ruinare a lumilor 
din temeliile lui, levită spre tavanul boltit al sălii, îl sparse în mii de așchii şi ţăndări poligonale (...). Şi 
discul se roti în jurul axei sale, tot mai rapid, până ce o sferă de slavă, scânteind în bilioane de culori, 
apăru având în centru rezervorul viu de lumină. Şi sfera se asează pe creştetul Lui” (p. 346).  

O altă trasatură a prozei poetice cărtăresciene este aceea a unei deschideri maxime a operei, 
care se constituie ca spaţiu al unei scriituri ambigue. Efectele de lumină, culoare, atmosferă sonoră, 
viziunile, halucinaţiile, visele produse parcă de un drog puternic, toate acestea imprimă prozei o 
mişcare continuă, cu schimbări neprevazute şi incalculabile, ca în muzica psihedelică. Farmecul 
recunoscut al prozelor cărtăresciene rezidă și din faptul că, stimulat în această direcţie de structurile 
inventate în chiar acest scop de autor, cititorul și autorul creează împreună aceste “opere în mișcare”. 
Asemeni poeziei moderne, proza poetică nu “ilustrează”, nu “instruieşte”, în sensul limitat, didactic, 
al cuvântului, cititorul fiind solicitat, prin caracterul “deschis” al operei, să-i găsească toate sensurile 
posibile.  

Privilegiul lui Mircea Cărtărescu, sursă a artei de prozator exceptional, este acela de a rămane 
pururi un “copil mare”, de a-şi păstra şi la maturitate acea capacitate a percepţiei “proaspete”. Astfel, 
”universul” poetic al prozelor sale nu reprezintă altceva decât suma armonios articulată a acestor 
percepţii “proaspete”, “uimite”, prin care universul ne apare reînnoit. Iată un fragment din Orbitor. 
Aripa stângă, fragment care amintește de “uimirile” naratorului proustian: “Trecutul meu era cheia, 
semne tulburi il arătau lizibil, trebuia să încep odată marea lectură, dar nici o stea nu se arăta ca să-mi 
lumineze deodată înţelegerea. Nu ştiam dacă şirurile vieţii mele (voci şi atingeri, nori și orase, râsete 
și pământ plin de râme) se citesc vertical sau orizontal, de la stânga sau de la dreapta, sau dacă nu 
cumva trebuie să merg înainte și înapoi în boustrophedon-ul copilariei mele (p. 312). 

Prin cele arătate, am dorit să clarificăm sensul în care vorbim de Mircea Cărtărescu prozatorul 
ca despre un autor de proză poetică, un demn continuator al scriitorilor deja clasicizați. Caracterizată 
printr-un limbaj poetic absolut, o astfel de proză este o operă deschisă, fiind rezultatul viziunii 
autorului-narator asupra lumii. Cu atributul ambiguitaţii fundamentale, ca al oricarui limbaj poetic, 
proza aceasta predispune la o lectură plurivalentă, de aici excepţionala sa atracţie. Rămâne ca lectura 
poetică a prozei lui Mircea Cărtărescu să fie bine susţinută de o lectură tematică, în așa fel încât, 
odată cu trecerea timpului, Mircea Cărtărescu să devină, pe merit, un clasic al literaturii. 

Bibliografie selectivă: 
1. Booth, Waine, Retorica romanului, Ed. Univers, București, 1976
2. Foster, E.M., Aspecte ale romanului, E.L.U., București, 1968
3. Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe, vol. I-III, Ed. Minerva, București,1980-1983
4. Mavrodin, Irina, Romanul poetic, Ed. Univers, București, 1977

Formarea continuă ca dezvoltare și extindere de competențe 72



ADMINISTRAREA RECOMPENSELOR. 
MOTIVAREA RESURSELOR UMANE  

ŞI ROLUL RECOMPENSELOR ÎN MOTIVARE 

Secretar Mihaela Gheorghiță 
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava 

Abstract: 
Salariaţii trebuie să fie informaţi cu privire la recompensele şi sancţiunile prevăzute de 

rezultatele efectiv obţinute. Perioada de timp dintre acordarea recompenselor trebuie să fie una 
motivantă. Sunt perioade, de exemplu Sărbătorile de Crăciun şi de Paşte, cînd necesităţile salariaţilor 
cesc şi de aceea atunci este momentul acordării recompenselor economice, dar şi a celor moral-
spirituale. De asemeni între realizarea proceselor de muncă programate şi aplicarea motivaţiilor 
economice şi moral-spirituale nu trebuie să treacă o peioadă prea mare de timp. Este recomandabil ca 
aplicarea motivaşiilor să se facă imediat după finalizarea proceselor de muncă programate. Se 
recomandă minimizarea sancţionării personalului. Salariaţii trebuie să perceapă motivaţiile acordate 
ca fiind corespunzătoare. 

Cuvinte cheie: motivare, recompense, satisfacție, comportament 

Motivarea reprezintă o componentă principală a managementului şi un subiect dintre cele 
mai frecvent tratate în literatura de specialitate. Ca urmare, se înregistrează o mare varietate de 
abordări, nu rareori contradictorii. Din punct de vedere etimologic, motivarea provine din cuvântul 
latin movere şi înseamnă deplasare. Motivarea reprezintă suma forţelor energiilor interne şi externe 
care iniţiază şi dirijează comportamentul spre un scop, odată atins va determina satisfacerea unei 
necesităţi. Între motivaţie şi performanţă există o relaţie de condiţionare reciprocă. 

“Motivaţia se referă la factorii interiori individului, care stimulează, menţin şi canalizează 
comportamentul în legătură cu un scop.”( Pânişoară, G., Pânişoară, I., O., Movarea eficientă, Ed. 
Polirom, Bucureşti, 2005, pag. 17) 

“Motivaţia se referă la dinamica comportamentului, procesul de iniţiere, susţinere şi 
direcţionare a activităţii organismului.”( Pânişoară, G., Pânişoară, I., O., Managementul resurselor 
umane – ghid practic, ediţia a II- a ,Ed. Polirom, Iaşi, 2007, pag.29) 

Din punct de vedere al concepţiei manageriale pe care se fundamentează, deosebim două 
secţiuni majore ale motivării:  
1. motivarea în sens restrâns, bazată pe o viziune clasică asupra organizaţiei şi managementului,
care are în vedere numai salariaţii şi personalul firmei. Această motivare constă în corelarea
necesităţilor, aspiraţiilor şi intereselor personalului din cadrul organizaţiei cu realizare obiectivelor şi
exercitare sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor atribuite în cadrul organizaţiei.
2. motivarea în sens larg, estebazată pe o viziune modernă asupra organizaţiei şi managementului.
Caracteristica sa esenţială o constitue axarea asupra acelor persoane, categorii de personal şi
organisme care au interese majore în desfăşurarea performanţei firmei. Această motivare se referă la
ansamblul de decizii şi acţiuni prin care se determină aceste categorii de personal să contribuie direct
şi indirect la realizarea de funcţionalităţi şi performanţe de ansamblu superioare, pe baza corelării
intereselor acestora în abordarea şi realizarea obiectivelor organizaţiei şi ale subsistemelor sale.

Recompensele angajaţilor reprezintă un instrument important al managerului prin care se 
influenţează activităţile unei firme. Trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă necesită 
schimbări esenţiale şi în domeniul recompensării resurselor umane. În România în prezent, are loc o 
asimilare a elementelor sistemelor de recompensare din ţările cu economie de piaţă, pe fondul 
existenţei unor raporturi juridice, a unor metode de lucru şi a unor mentalităţi din vechiul sistem. 
Fiecare firmă îşi stabileşte raporturile cu angajaţii prin negocieri directe dar continuă cu mici ecepţii 
să folosească şi vechile grile de salarizare, specifice economiei centralizate. 

Recompensa angajatului reprezintătotalitatea veniturilor materiale şi băneşti, a înlesnirilor şi 
avantajelor prezente sau viitoare, determinate direct sau indirect de calitatea angajatului şi de 
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activitatea desfăşurată de acesta. Termenul de recompensă are o utilizare mai redusă în România, fiind 
uşor confundat cu cel de compensaţie sau cu elemente a recompensei. 

Plata reprezintă un element al recompensei care se concentrează în sume de bani primite de 
angajaţi. Tremenul are o semnificaţie mai largă, incluzând şi consecinţele unei tranzacţii. Unii 
specialişti folosesc noţiunile de recompensă directă şi indirectă.  

Recompensele directe includ sumele de bani pe care le primesc angajaţii pentru activitatea 
depusă sau/şi rezultatele obţinute, fiind concretizate în salarii, sporuei şi stimulente. Salariul 
reprezintă suma primită pentru munca desfăşurată sau pentru rezultatele obţinute de un angajat într-o 
anumită unitate de timp. Aceeaşi semnificaţie o au şi noţiunile de remuneraţie sau retribuţie. La rândul 
său, salariul poate fi.: de bază sau tarifar, nominal,real, minim. (Nicolescu, O., Verboncu, I., 
Management, Editura Economică, Bucureşti,1997, pag. 56) 

Sporurile de salariu sunt componente ale recompensei acordate pentru condiţii de lucru, 
supraefort, munca în afara programului normal, vechime, etc.  

Premiile sunt sume de bani acordate angajaţilor, în mod difernţiat, pentru realizări deosebite. 
De exemplu pot exista premii individuale pentru performanţe deosebite şi premii anuale pentru toţi 
membrii organizaţiei, din realizările globale ale acesteia. 

Comisioanele reprezintă sumele calculate ca procent din vânzări sau încasări. 
Recompensele indirecte, se referă la faclităşile personalului, atât pe perioada angajarii cât şi 

după aceea, datorită statutului de fost angajat. Recompensele indirecte sunt foarte diverse, pornind de 
la plata concediului de odihnă, a ajutorului de şomaj, până la pensii şi dividente, obţinute ca acţionari 
ai firmei. 

Sistemul de recompensare a muncii 
Chiar dacă trăim într-un secol în care banii sunt puşi mereu înaintea altor nevoi sau sunt 

văzuţi ca singura metodă de a procura alte satisfacţii, într-o firmă trebuie combinate recompensele 
economice cu cele moral-spirituale pentru a obţine o motivaţie cu eficacitate ridicată.  

Salariaţii trebuie să fie informaţi cu privire la recompensele şi sancţiunile prevăzute de 
rezultatele efectiv obţinute. Perioada de timp dintre acordarea recompenselor trebuie să fie una 
motivantă. Sunt perioade, de exemplu Sărbătorile de Crăciun şi de Paşte, cînd necesităţile salariaţilor 
cesc şi de aceea atunci este momentul acordării recompenselor economice, dar şi a celor moral-
spirituale. De asemeni între realizarea proceselor de muncă programate şi aplicarea motivaţiilor 
economice şi moral-spirituale nu trebuie să treacă o peioadă prea mare de timp. Este recomandabil ca 
aplicarea motivaşiilor să se facă imediat după finalizarea proceselor de muncă programate. Se 
recomandă minimizarea sancţionării personalului. Salariaţii trebuie să perceapă motivaţiile acordate 
ca fiind corespunzătoare. 

Recompense şi performanţa în cadrul organizaţiei 
Teoria contemporană privind motivaţia cu, probabil, cel mai mare potenţial pentru a fi 

aplicată în afaceri este folosirea încurajărilor. Utilizarea încurajărilor se bazează pe premiza că un 
comportament care este răsplătit, este posibil să fie repetat, atât timp cât nu apare un comportament 
pedepsibil.( Abrudan, M.,Managementul resurselor umane – studii de caz, teste, aplicaţii, Ed. Dacia, 
Cluj-Napoca,2005, pag.15) 

 O “încurajare” negativă dezvoltă dorinţa comportamentală de a îndepărta o greutate sau o 
situaţie neplăcută. Penalizare este o nedorită consecinţă – urmare a unui comportament indezirabil. 
Formele obişnuite de penalizare folosite în organizaţii includ mustrarea, reducerea salariului 
eliminarea disciplinară, concedierea, conform unor norme, reglementate sau legi, acceptate de părţile 
semnatare ale unui contract de muncă. Penalizarea provoacă, adesea, mai mult rău decât bine. Ea tinde 
să creeze un mediu neplăcut şi duce, de cele mai multe ori, la creşterea ostilităţilor şi a 
resentimentelor.  

Eficacitatea utilizării încurajărilor depinde de tipul de încurajare folosit, momentul în care 
este folosit şi modul de utilizare în timp. Fiecare formă de încurajare, pozitivă sau negativă, este 
indicată într-o anumită situaţie. Multe situaţii, însă, solocită folosirea de forme combinate. În general, 
încurajările pozitive sunt considerate cele mai eficiente şi sunt recomandate, mai ales în cazul în care 
managerii au posibilitatea de a alege. La început poate fi necesară şi eficientă o încurajare a unui 
anume comportament, dar, de regulă, încurajările ocazionale par să fie cele de efect.  
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Un sistem de recompensare trebuie să îndeplinească patru condiţii, dacă se doreşte să fie 
eficient: 
1. Sistemul trebuie să dea posibilitatea oamenilor săşi satisfacă nevoile de bază   (în termenii folosiţi
de Maslow, primele două nivele).
2. Un sistem de recompensare efectiv va oferi recompensă comparabilă cu cele oferite de alte
organizaţii. Conform teoriei echităţii, angajaţii de la o firmă vor cunoaşte inechitatea dacă ei gîndesc
că raportul dintre aşteptări (realizări sau împliniri efective)şi intrări (ceea ce ei oferă pentru aceste
aşteptări) este mai mic decît al altor angajaţi de la alte companii. Aceasta poate conduce la crşterea
efortului depus sau micşorarea randamentului.
3. Recompensa trebuie distribuită corect şi echitabil în interiorul organizaţiei. Oamenii sunt dispuşi
mai mult să se compare cu alţii din propria lor organizaşie, decât cu lucrătorii din altă parte. Din acest
motiv, percepţia de echitate joacă un rol deosebit.
4. Un sistem de recompensare efectiv trbuie să recunoască faptul că diferiţi oameni au nevoi diferite
şi pot alege diferite căi de realizare a acestor nevoi, Unii pot dori să câştige mai mulţi bani efectuând
ore suplimentare la locurile lor de muncă, alţii pot prefera să câştige mai mulţi bani prin promovare,
sau căutînd noi locuri de muncă mai bine plătite.

În încercarea de a descoperi noi şi eficiente căi de sporire a motivaţiei angajaţilor, managerii 
au început să caute sisteme de recompensare inovative. Printre aceste noi sisteme explorate se află: 
- sistemul bazat pe principiul care susţine că toţi salariaţii lucrează cu aceeaşi forţă;
- sistemul bazat pe evaluarea locului de muncă în raport cu nivelul de calificare al angajatului;
- sistemul care are la bază creşterea salarului pe principiul bugetului de zăpadă ;
- sistemul de recompensare prin pachete de beneficii opţionale.(Manolescu, A., Managementul
resurselor umane, Ed. Economică, Bucureşti, 2003,pag.102)
Banii vor fi întotdeauna o importantă parte a recompensei aşteptată de către angajaţi. Două din cele
mai obişnuite sisteme de recompensare prin bani sunt sistemul derată fixă şi sistemul stimulativ.

Latura negativă a recompenselor 
Foarte multe companii occidentale au scheme de recompense financiare pentru angajaţi, pe 

care le consideră un factor important de creştere a performanţelor. Sunt însă specialişti de seamă care 
contestă eficienţa unor motivatori extrinseci pozitivi, precum banii sau negativi, de tipul sancţiunilor, 
pedepselor . 

AlfieKohn, un cunoscut autor de studii şiconferenţiar pe teme de management subliniază că 
planurile de stimulare, de motivare financiară (de genul: plată în acord pentru muncitori, opţiuni 
privind cumpărarea de acţiuni pentru directorii executivi, recompense speciale pentru angajatul lunii 
ori al anului sau comisioane pentru agenţii de vânzări), nu produc efecte pozitive semnificative. 

Iată câteva dintre argumentele lui: 
 Cercetările arată că aceste recompense asigură doar supunerea, conformarea temporară a
angajaţilor, aceasta încetând odată cu dispariţia recompenselor.
 Asumpţiile psihologice ale acestor planuri sunt greşite : ele nu produc schimbări de durată,
persistente sau permanente în atitudinile şi comportamentul angajaţilor. Pentru a produce schimbări de
durată în comportament, stimulentele financiare ar trebui să acţioneze asupra valorilor care stau la
baza atitudinilor şi comportamentului angajaţilor.
 Multe studii se centrează pe efectele variaţiilorcondiţiilor de cointeresare financiară, şi nu pe
analiza legăturii cauzale directe între performanţăşi utilizarea (în sine) a salarizării bazate pe
performanţă.
 Sunt studii numeroase ce arată că, atât în cazul managerilor, cât şi în cazul angajaţilor, în anumite
contexte, creşterile avantajelor financiare au produs stagnare sau reducere a performanţelor, după cum
creştereaperformanţelor s-a realizat uneori în lipsa stimulentelor financiare.
 Banii nu sunt un motivator.
 Kohn arată că lipsa sau insuficienţa banilor poate irita sau demotiva dar aceasta nu înseamnă că din
ce în ce mai mulţi bani vor produce din ce în ce mai multă satisfacţieşi productivitate.
 Este probabil ca reducerea la jumătate a salariului cuiva să afecteze drastic performanţa, dar asta
nu garantează că o dublare a lui îl va face obligatoriu să lucreze mai bine"
Oferirea de recompense este o formă de ameninţare, de pedeapsă.
 A oferi cuiva o recompensă pentru a face ceva implică riscul de a o pierde, dacă nu
îndeplineştecerinţa. În acest caz, cu cât recompensa este mai mare şi mai dezirabilă pentru subiect, cu
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atât ameninţarea cu pierderea ei va fi mai gravă, iar pierderea ei mai dureroasă şi mai 
contraproductivă. 
 Programele de salarizare în funcţie de performanţe afectează negativ relaţiile dintre
angajaţi.
 Competiţia reduce adesea colaborarea între colegi, mai ales dacă numărul de recompense este
limitat, iar relaţiile cu managerul care evaluează şi le acordă se tensionează şi se formalizează „sub
greutatea recompenselor".
 Schemele acestea sunt o formă mai comodă de management.
 Este mai comod pentru manageri să ofere bonusuri, să-i cumpere pe angajaţi pe termen scurt, în
loc să le ofere pe termen lung ceea ce doresc cu adevărat: feedback, suport social, susţinereşi
încredere. Aceste stimulente financiare obişnuite sunt considerate drept forme de mită .
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MATEMATICA – FORMAREA GÂNDIRII ÎN ETAPE 

prof. Gabriela Gogan, 
Școala Gimnazială “Nicolae Labiș” Mălini 

Abstract:  
Efortul cu problemele constituie terenul cel mai favorabil pentru dezvoltarea capacităţilor creatoare 
ale gândirii elevului. Un mijloc stimulativ pentru gândire şi pentru o atitudine activă a elevului, îl 
constituie discuţia asupra informaţiilor iniţiale ale problemei, comparaţiile şi analogiile, care asigură 
angajarea proprie şi afectivă a elevului în procesul rezolvării. 

Cuvinte cheie: matematică, pro-ballein, motivație, teoreme 

Matematica –“cea mai frumoasă dintre ştiinţe” (Paul Valéry) - se ocupă cu studiul mărimilor, 
al relaţiilor cantitative şi al formelor spaţiale. 

Definirea matematicii stă sub semnul aceluiaşi cerc vicios ca şi definirea filozofiei: ”pentru a 
putea spune ce este filozofia (matematica), trebuie să avem la îndemână un criteriu clar prin care să 
delimităm ceea ce este al filozofiei (matematicii), de ceea ce nu este al ei. Dar pentru aceasta trebuie 
să ştim dinainte ce este filozofia (matematica), altfel nu putem opera cu o asemenea delimitare.” 
(Wilhelm Dilthey) 

Matematica este ştiinţa conceptelor de o extremă generalitate, este o excelentă şcoală de 
formare a gândirii în etape, care ordonează lucrurile conform complexităţii lor. Ea dezvoltă gândirea 
recurentă, ne învaţă să abordăm studiul proceselor cu o infinitate de etape; are rolul de a dezvolta 
gândirea combinatorie, gândirea analogică, capacitatea de a descoperi o structură comună în 
fenomene aparent diferite. 

Studierea matematicii are o importanţă majoră, urmărind: 
- formarea unei gândiri matematice, exprimată atât printr-un vocabular matematic adecvat, cât

şi printr-un sistem de algoritmi de calcul şi judecată; 
- determinarea unor comportamente practice orientate spre folosirea activă a noţiunilor şi

cunoştinţelor acumulate în practica uzuală; 
- depistarea elementelor de afirmare a creativităţii în mânuirea “aparatului matematic” (reguli,

noţiuni, axiome, teoreme, etc.). 
Matematica îşi dovedeşte importanţa deosebită, participând cu mijloace proprii la dezvoltarea 

personalităţii, nu numai sub aspect intelectual, ci şi sub aspect estetic şi moral. 
Din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, învăţarea matematicii exersează judecata, îl 

ajută pe om să facă distincţie între adevărul ştiinţific şi neadevăr; antrenează organizarea logică a 
gândirii, ordonarea ideilor, recunoaşterea ipotezelor şi a consecinţelor, formează capacităţile atenţiei, 
antrenează memoria logică, favorizează dezvoltarea imaginaţiei creatoare, îl ajută să-şi formeze simţ 
critic constructiv, formează spiritul ştiinţific exprimat prin obiectivitate şi precizie, stârneşte gustul 
cercetării. “Nu este pe lume un studiu care să pună mai armonios în acţiune facultăţile spiritului, decât 
cel al matematicilor.”(James Joseph Sylvester) 

Sub aspect estetic, studierea matematicii cultivă unele calităţi ale exprimării gândirii 
(claritate, ordine, concizie), îl face pe om să recunoască şi să aprecieze legătura cu creaţia artistică 
relevată în echilibrul architectural, compoziţia artelor plastice, a ritmurilor şi structurilor muzicale, îl 
face sensibil faţă de frumuseţea naturii. “Matematica posedă o valoare estetică la fel de pregnantă ca 
cea a muzicii şi a poeziei.”(J.P.King) 

Matematica reunită cu poezia oferă un orizont mult mai vast pe care ochiul şi sufletul 
omenesc să-l cuprindă. “Opera de artă, ca şi opera matematică, impune respect, stârneşte admiraţia 
celorlalţi şi produce bucurii realizatorului. Operele matematicii robesc şi încântă, întocmai ca operele 
pasiunii şi imaginaţiei.”(Ion Barbu) 

Din perspectiva dezvoltării morale, matematica formează gustul pentru adevăr şi 
obiectivitate, determină nevoia de rigoare, discernământ şi probarea ipotezelor, trezeşte nevoia de a 
cunoaşte, formează deprinderi de cercetare şi investigaţie, stimulează voinţa de a duce la capăt un 
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lucru început. Ea preîntâmpină adoptarea unor atitudini nemotivate şi întâmplătoare. După Gheorghe 
Vrânceanu, ”matematica este corectă, precisă, nu înşeală. Din punct de vedere matematic, nu există 
decât adevăruri şi falsuri; şansa verificărilor până la capăt exclude controversele”. Grigore Moisil 
subliniază faptul că „tot ce este gândire corectă este sau matematică, sau susceptibilă de 
matematizare.” 

Matematica se învaţă nu pentru a se şti, ci pentru a se folosi, pentru a se aplica în practică în 
rezolvarea diferitelor probleme, fiind ştiinţa care a pătruns aproape în toate domeniile de cercetare şi 
care îşi aduce o importantă contribuţie la dezvoltarea tuturor ştiinţelor. “E drept că matematica pare 
uneori să ne îndrume spre ţinuturi ce nu au nici o legătură cu lumea faptelor, în mijlocul căreia 
respirăm… De atâtea ori însă, tocmai aceste născociri…îşi găsesc ulterior aplicarea cea mai 
surprinzătoare.”(Lucian Blaga) 

Termenul general de “problemă” nu este suficient delimitat şi precizat. Etimologic, în limba 
germană,”pro-ballein” înseamn ”înaintea unei bariere”, ”obstacol care stă în cale”, ce mai poate fi 
interpretat ca o dificultate teoretică sau practică, a cărei înlăturare nu se poate face prin aplicarea 
directă a unor cunoştinţe şi metode cunoscute, ci acţiunea comportă investigare, căutare. 

De altfel, cum arată şi etimologia greacă a cuvântului ”problemă”, aceasta reprezintă o 
provocare la căutare, la descoperirea soluţiei, ca ”fiind rezultatul elaborării prin gândire şi nu a 
aplicării standard a unui algoritm.” 

În rezolvarea unei probleme, subiectul încearcă mai multe scheme de răspuns care-i vin pe 
moment în minte, apoi le modifică şi le înlocuieşte cu altele, până ajunge la rezultat. 

În faţa unei probleme, rezolvitorul trăieşte simultan două realităţi: una de ordin cognitiv, 
referitoare la experienţa trecută, pe care şi-o reactualizează şi una de ordin motivaţional, ce rezultă pe 
baza elementului de noutate şi necunoscut cu care se confruntă acesta. 

Din punct de vedere taxonomic, putem distinge între exercițiu, a cărui rezolvare implică 
operații de cunoaștere, extrapolare, transfer specific, simpla aplicare a unor proprietăți, și problemă, a 
cărei rezolvare implică operații de analiză, sinteză și evaluare.  

Rezolvarea de probleme ca metodă de învățare îi cere elevului să descopere regula de ordin 
superior, fără vreun ajutor special. Însușirea unei reguli prin învățare problematizată, prin descoperire, 
este mai eficientă față de metoda expozitivă. 

Exemplu: Obținerea relației lui Euler pentru patrulatere. 

problema

abordare 
euristică

rezolvare

exercițiu

abordare 
algoritmică

rezolvare
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1. Teorema lui Pitagora
Într-un triunghi dreptunghic, pătratul lungimii ipotenuzei este egal cu suma pătratelor
lungimilor catetelor.

2. Teorema lui Pitagora generalizată
Fie ∆ABC. Atunci BC2= AB2+AC2−PAB⋅ΑC⋅cos�̂�𝐴. 
3. Relația lui Stewart
Dacă A, B, C sunt puncte coliniare, B∈(AC), iar punctual O este exterior dreptei AC, atunci

are loc relația: 
OA2∙BC- OB2∙AC + OC2∙AB = AB∙BC⋅AC 
4. Teorema medianei

Dacă ABC este un triunghi și punctul M este mijlocul laturii BC, atunci:
AM2 =𝐴𝐴𝐴𝐴2+𝐴𝐴𝐴𝐴2

2
-𝐴𝐴𝐴𝐴

2

4
5. Relația lui Euler pentru patrulatere
Fie ABCD un patrulater, iar punctele M și N mijloacele diagonalelor BD și AC. Atunci are
loc relația:
AB2 +AC2 +CD2+DA2 = BD2 +AC2 +4MN2 

Efortul cu problemele constituie terenul cel mai favorabil pentru dezvoltarea capacităţilor 
creatoare ale gândirii elevului. Un mijloc stimulativ pentru gândire şi pentru o atitudine activă a 
elevului, îl constituie discuţia asupra informaţiilor iniţiale ale problemei, comparaţiile şi analogiile, 
care asigură angajarea proprie şi afectivă a elevului în procesul rezolvării. După Bruner,”a instrui pe 
cineva într-o disciplină, înseamnă a-l învăţa să participe la procesul care face posibilă crearea de 
cunoştinţe, a-l face să gândească el însuşi matematic, să privească fenomenele într-un mod istoric, 
într-o ierarhie a învăţării.” 

Dacă sunt asigurate condiţiile interne ale învăţării, elevul este în stare să rezolve o problemă, 
în funcţie de indicaţiile furnizate şi de capacitatea sa intelectuală. 

Condiţiile necesare rezolvării problemelor constau în: 
- alăturarea regulilor ce urmează să fie îmbinate, pentru a ajunge la soluţie;
- actualizarea regulilor aferente, prin îndrumări verbale, sub forma unor întrebări cu rol de a

stimula această actualizare; 
- dirijarea gândirii pe anumite direcţii, atât prin îndrumări verbale, cât şi prin auto-

instrucţiuni. 
Aceste îndrumări trebuie folosite în aşa fel încât elevul să nu devină dependent de îndrumător, 

ci îndrumătorul trebuie să-l ghideze pe elev, încât acesta din urmă să-şi poată asuma singur funcţia 
corectivă. Aşa cum afirmă Polya, ”profesorul trebuie să ajute, dar nici mult, nici prea puţin, astfel ca 
elevului să-i revină o parte raţională din muncă.” Întrebările au rolul de a trezi curiozitatea, nevoia 
cunoaşterii unei proprietăţi noi, de a stimula elevii la căutare, la descoperirea anumitor relaţii, de a 
găsi ideea de rezolvare, de a verifica rezultatul obţinut şi de a-i îndemna la valorificarea acestuia. 

teorema 
lui 
Pitagora

teorema lui 
Pitagora 
generalizată

teorema lui 
Stewart

teorema 
medianei

relația lui 
Euler pentru 
patrulatere
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După Cerghit, întrebările pot fi: 
-convergente – care îndeamnă la analize, comparaţii, sinteze;
-divergente – care exersează gândirea pe traiectorii originale;
-de evaluare – care necesită emiterea de judecăţi de valoare, anticipative.
Nu trebuie neglijate nici condiţiile de desfăşurare: elevului să-i se lase timp de reflecţie, să fie

lăsat să-şi expună până la capăt ideea, etc. 
Pentru a fi un adevărat rezolvitor de probleme, elevul trebuie să-şi fi însuşit o mulţime de 

deprinderi. George Polya subliniază: ”a şti să rezolvi o problemă, este o îndemânare practică, o 
deprindere, cum este înotul, schiul sau cântatul la pian, care se poate învăţa numai prin imitare sau 
exerciţiu. Dacă vreţi să-i învăţaţi pe copii înotul, trebuie să-i băgaţi în apă, iar dacă vreţi să-i învăţaţi 
să rezolve probleme, trebuie să-i puneţi să rezolve probleme.” 

În învăţarea matematicii, rolul rezolvării problemelor este foarte important. În primul rând, 
problemele au efecte în plan cognitiv: 

-activează; fiecare problemă întrerupe starea pasivă de receptare în care se află subiectul când
ascultă sau citeşte, invită la acţiune, la căutare; 

-reactualizează; fiecare problemă invită pe subiect să reactualizeze alte cunoştinţe. Cu această
ocazie, subiectul poate constata că unele cunoştinţe nu mai sunt disponibile şi se impune revenirea 
asupra lor; 

-aplică; fiecare problemă cere aplicarea unor cunoştinţe, cel mai adesea nu în forma în care s-
au însuşit, ci în una uşor modificată, adaptată condiţiilor din problemă; 

-contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale în componentele ei (reprezentarea
cantitativă şi spaţială, capacitatea de abstractizare, capacitatea de schematizare, deprinderea de a gândi 
deductiv). 

Rezolvarea problemelor are rol esenţial şi în atingerea obiectivelor din domeniul psiho-motor, 
care vizează deprinderile intelectuale şi practice specifice matematicii: 

- antrenează capacitatea de organizare logică a ideilor;
- întăreşte atenţia;
- măreşte puterea de concentrare în intensitate şi durată;
- antrenează memoria logică;
- măreşte capacitatea de analiză şi sinteză;
- dezvoltă gustul pentru obiectivitate şi precizie;
- sensibilizează la frumuseţea formelor spaţiale.
Aşadar, actul rezolutiv este important atât pe parcursul desfăşurării lui ca activitate de

construcţie mintală, cât şi după consumarea lui, prin rezultatele în plan cognitiv şi afectiv pe care le 
reflectă; actul rezolutiv contribuie la dezvoltarea personalităţii rezolvitorului (dezvoltarea unui spirit 
critic şi autocritic, educarea unor însuşiri ale atenţiei, câştigarea încrederii în propriile forţe, 
dezvoltarea calităţilor voinţei, dezvoltarea atracţiei pentru problematic, a emoţiilor descoperirii, 
emoţiilor estetice în faţa actului de creaţie împlinit). 

Bibliografie: 
ANDONE, George, Varia Mathematica, Editura Tineretului, 1969; 
CAMPAN, Florica, Vechi și nou în matematică, Editura Ion Creangă, București, 1978; 
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MODUL DE STABILIRE, ÎNCASARE, RESTITUIRE A TAXEI 
PENTRU HRANA PREŞCOLARULUI  

ÎN GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT 

administrator de patrimoniu Grigoraş Angela, 
Gradiniţa cu Program Prelungit ,,Aşchiuţă” Suceava 

Abstract: 
Administratorul de patrimoniu al unităţii face un studiu pe piaţă liberă a preţurilor la 
alimente, aduce la cunoştinţă directorului unităţii printr-o cerere scrisă, în care solicită 
creşterea taxei pentru masa unui preşcolar, aducând dovezi concrete în acest sens: listă de 
preţuri, 10 liste de alimente cu meniuri diversificate pentru un număr de 100 copii, prin care 
se calculează, media zilnică a taxei pentru hrană. 

Cuvinte cheie: administrator de patrimoniu, taxe, liste de prețuri, recuperare 

Stabilirea taxei  
La începutul fiecărui an şcolar, administratorul de patrimoniu al unităţii face un studiu 

pe piaţă liberă a preţurilor la alimente, aduce la cunoştinţă directorului unităţii printr-o cerere 
scrisă, în care solicită creşterea taxei pentru masa unui preşcolar, aducând dovezi concrete în 
acest sens: listă de preţuri, 10 liste de alimente cu meniuri diversificate pentru un număr de 
100 copii, prin care se calculează, media zilnică a taxei pentru hrană; 
  În cazul când se hotărăşte decizia majorării taxei pentru hrana preşcolarilor, cadrele didactce 
au responsabilitatea convocării şedinţelor cu părinţi pe grupe, iar pe ordinea de zi vor 
introduce şi dezbate problema stabilirii noii taxe pentru masa preşcolarilor în anul şcolar-----. 

Opinile exprimate în baza semnăturilor date de către părinţi şi consmnate în procesele 
verbale din cadrul şedinţelor cu părinţii, vor fi comunicate conducerii unităţii; 

Conducerea unităţii convoacă Consiliul Reprezentativ al Părinţilor pentru a dezbate şi 
aproba contravaloarea taxei pentru masa zilnică a prescolarilor în baza acordului dat de către 
fiecare părinte. 

Directorul unităţii convoacă Consiliul de Administraţie şi supune spre aprobarea 
acestuia, cuantumul taxei pentru alimente, data de când se aplică această decizie. 

După aprobarea în CRP şi în CA se afişează la vederea tuturor părinţilor suma 
aprobată şi data de la care se aplică şi se înştinţează printr-o adresă scrisă ISJ Suceava. 

Administratorul încasează taxa emite chitanţă operează în fişa preşcolarului, 
întocmeşte registru de casă a încasărilor, depune bani la caseria unităţii, serviciul contabilitate 
ţine evidenţa încasărilor, face plata către furnizor. 

 
 

 
 

CONSILIUL 
REPREZENTATIV 
      PĂRINŢI 
Dezbate/aprobare    
taxă 

CONSILIUL DE 
ADMINISTRAȚIE 

       Aprobă taxa SECRETARIAT 
CASERIE 
Înregistrare 
Depunerea banilor încasaţi 
din taxă 

SERVICIU L 
CONTABILITATE 
Evidenţă încasărilor, 
restituiri 
Plata facturilor 

ADMINISTRATOR 
PATRIMONIU 

    Încasează taxa 
   Ţine evidenţa   
    încasărilor         
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Dacă pe parcursul anului şcolar, preţul la alimente creşte semnificativ încât suma 
alocată să nu fie suficientă pentru prepararea mesei preşcolarului, atunci sunt urmaţi toţi paşii 
menţionaţi la punctele de mai sus; 

Pentru luna septembrie o data cu începerea noului an şcolar, se încasează o taxa în 
avans, o parte din aceste sume de bani vor fi folosite pentru aprovizionarea cu legume, fructe 
pentru iarna. 

La sfârşitul lunii, în funcţie de numărul de zile prezente, se calculează taxa aferentă 
lunii septembrie, stabilindu-se astfel suma rămasă de plată sau încasată în plus (cea încasată 
în plus se reportează pentru luna următoare); 
Încasarea taxei 

Modalitatea de încasarea lunară a taxei pentru hrană se face astfel: în perioada 10-25 
ale lunii se achită c/valoarea taxei pentru luna în curs în funcţie de numărul de zile prezente 
în catalog a preşcolarului ( ex. 20 zile prezente x11lei = 220lei precum şi un avans minim de 
50 lei pentru luna viitoare. 

La fiecare sfârşit de lună administratorul calculează în fişa fieărui preşcolar suma 
aferente a taxei, în funcţie de numărul de zile prezente din catalog în baza tabelului întocmit 
de cadrul didactic de la grupă. 

GRUPA.....................LUNA..................... 

EDUCATOARE................................................................... 

  Nr. 
  Crt. 

   Numele şi prenumele 
  preşcolarului 

   Nr.zile 
   prezente 

1. 

Administratorul unităţii întocmeşte la sfârşitul fiecărei luni tabele cu situaţia clara din 
fişa analitică a fiecărui preşcolar după modelul dat mai jos. 

SITUAŢIA NOMINALĂ LUNARĂ – ZILELE DE PREZENŢĂ ŞI SUMA AFERENTĂ 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
 preşcolarului 

Luna................................ 
Nr. zile 

prezenţă 
Impunere Suma 

încasată 
Debit  Credit 

Dacă la sfârşitul lunii situaţia soldului din fişă este pe debit, administratorul are 
obligaţia de a afişa la gazeta părinţilor, în spaţiul rezervat grupei, numele preşcolarului şi 
suma debitoare; 

GRUPA.....................LUNA..................... 

EDUCATOARE................................................................... 
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  Nr. 
  Crt. 

   Numele şi prenumele 
  preşcolarului 

  Restanţă 

Recuperarea datoriilor la încasarea taxei lunare pentru masa preşcolarilor 
În situaţia în care parintele nu plăteşte în decurs de 10 zile lucrătoare suma restantă, 

administratorul solicită cadrelor didactice să discute individual cu părintele debitor, pentru a 
se recupera suma; 

Dacă această sume restantă înregistrează întârzieri de până la trei luni, directorul 
instituţiei convoacă CRP dar şi părintele debitor pentru a i se aduce la cunoştinţă încă o dată 
necesitatea plăţii restante. eşalonarea sumelor restante sau în situaţii speciale (copii din 
familii cu venituri foarte mici , şomeri, părinţi decedaţi e.t,c,) identificarea unor sponsori 
pentru acoperirea sumei restante, 

În cazul nerecuperării sumelor restante, după parcurgerea paşilor menţionaţi anterior,  
unitatea îşi rezervă dreptul de a trimite o adresa de înştiinţare la locul de muncă al părintelui 
preşcolarului pentru a opera reţinerile calculate la compartimentul contabilitate al unitatii 
respective după modelul dat: 

N O T I F I C A R E 

Conducerea Gradinitei cu Program Prelungit -----------------------------, vă aduce la 
cunoştinţă prin prezenta notificare că, angajatul dumneavoastră ……………………………… 
figurează în evidenţele unităţii noastre cu o datorie de __________ lei, suma reprezentând 
taxa aferentă contravaloare alimente pentru fiul/fiica sa ________________________ care 
frecventează gradiniţa noastră. 

Situaţia restanţelor inregistrate de preşcolarul____________________este 
urmatoarea: 
Număr de zile de prezentă efectuate: _________ 
Suma aferentă taxei pentru masa :  _______ 

Vă  rugăm să operaţi în documentele contabile reţinerea acestei sume din drepturile 
salariale ale angajatului___________________________şiachitarea în contul unităţii noastre-
----------------------.  

Director, Administrator financiar, 

Restituirea taxei 

Taxele achitate anticipat se restituie în cazul retragerii preşcolarului din cămin sau în 
cazul în care la sfârşitul anului şcolar suma achitată depăşeşte suma corespunzătoare zilelor 
de prezenţă ale preşcolarului, iar acesta în următorul an şcolar pleacă la şcoală;  

Sumele se restituie pe baza unei cereri tip adresată conducerii unităţii  
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Doamnă Director, 

Subsemnatul(a),_____________________, mama/tata/tutorele preşcolarului 
_____________________, înscris la grupa ______________vă rog prin prezenta, să îmi 
aprobaţi restituirea sumei de _______, reprezentând c/v taxă alimente achitată în avans. 

Solicit restituirea sumei, deoarece ............................................................................... 
(se trece motivul solicitării retagerii sumei). 
Cererea se înregistrează la secretariatul instituţiei în registrul de corespondenţă şi este vizată 
de către directorul unităţii; 
Cererea este trimisă către administratorul de patrimoniu care trece suma de restituit; 
Administratorul retrimite cererea către compartimentul contabilitate care confirmă suma 
inscrisă pe cerere, cu specificarea „bun de plată”; 
Compartimentul contabilitate întocmeşte ordinul de plată pentru suma de restituit; 
Părintele ridică banii în numerar de la casieria unităţii în baza semnăturii date de primire şi a 
buletinului de identitate, 

Bibliografie: 
Ordinul MRN nr.3027/2018 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţonare a 
unităţilor de învăţămant preuniversitar de stat aprobat prin Ordin MENCS nr.5079/2016 
Regulament de Ordine Interioară al unităţii 
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LECȚIA DE EDUCAȚIE CIVICĂ – MODALITATE DE INIȚIERE A 
ELEVULUI CA VIITOR CETĂȚEAN 

Prof. înv. primar Grigorean Rodica, 
Școala Gimnazială „ I. V. Rachieru ” Soloneț 

Abstract: 
Cele mai bogate resurse de care dispunem pentru desfășurarea activității sunt elevii noștri și 
experințele lor de viața de zi cu zi. Elevii pot întreba dacă există drepturi și responsabilități care le sunt 
în mod special aplicabile, nu numai ca persoane, ci ca tineri, ca și copii. Orele de educație civică 
contribuie atât la cunoașterea cât și la respectarea drepturilor copilului prin diverse exerciții și jocuri 
prezentate. 

Cuvinte cheie: educație civică, drepturi, responsabilități, viitor cetățean 

Drepturile omului sunt acele drepturi inerente naturii noastre și fără de care nu putem trăi ca 
ființe umane. Ele se întemeiază pe cerința tot mai mare a omenirii de a trăi o viață în care demnitatea și 
valoarea inerente fiecărei ființe umane, să se bucure de respect și protecție. Așa cum afirmă prima 
frază a Declarației Universale a Drepturilor Omului, respectul pentru drepturile omului și demnitatea 
umană este „ fundamentul libertății, și păcii în lume ”. 

Cadrul didactic are o mare responsabilitate în comunicarea mesajului drepturilor omului. 
Învățătorul trebuie să înceapă și niciodată să termine activitatea didactică privind drepturile omului. 
Nu este suficient ca elevul să memoreze drepturile omului ci, să știe să le transpună în practică. Avem 
datoria să cultivăm la elevi simțul asupra propriei valori și a valorii altora. Să-i învățăm ce este 
încrederea și toleranța. Toate ființele umane beneficiază de drepturi și în jurul vârstei de 10 ani, dându-
le această șansă, elevii au capacitatea de a reflecta activ și profund. 

Educația civică urmărește inițierea copilului, viitor cetățean, în practicarea unui comportament 
activ, responsabil, conștient de drepturi și îndatoriri și deschis spre cultură, care va intra în viața 
socială și profesională în următorii ani. 
Fiecare activitate pe care o desfășori cu elevii are un obiectiv complex, de regulă trandisciplinar, prin 
intersectarea unor segmente de discipline aparținând mai multor arii curriculare. 

Cele mai bogate resurse de care dispunem pentru desfășurarea activității sunt elevii noștri și 
experințele lor de viața de zi cu zi. Elevii vor putea să se întrebe dacă există drepturi și responsabilități 
care le sunt în mod special aplicabile, nu numai ca persoane, ci ca tineri, ca și copii. 
Astfel, la lecția „ Drepturile universale ale copilului ”, elevii au trebuit să recunoască și să descrie 
înțelesul unor termeni specifici limbajului civic, să exprime oral și în scris unele enunțuri simple cu 
referire la situațiile de viață de conținut științific. 
Obiectivele cognitive au marcat: 

− identificarea problemelor în studiul de caz dat; 
− revizuirea ipotezelor: 
− recunoașterea drepturilor copilului în enunțuri și desene; 
− găsirea de soluții pentru rezolvarea problemelor, argumentarea lor. 

Obiectivele affective au urmărit: 
− să manifeste interes pentru lecție prin implicarea afectivă în studiul de caz; 
− să rețină idea de a gândi pozitiv; 
− să participe liber, activ, creativ, emoțional la lecție; 
− să cunoască valoarea acestor drepturi. 

1. Momentul organizatoric
Toate materialele folosite la lecții au fost cuprinse într-o mapă de lucru intitulată „ Drepturile

copilului ”, pregătită din timp și așezată pe bănci din recreație. 
2. Captarea atenției s-a realizat printr-o conversație euristică referitoare la „ Drepturile

copilului”
(Ce reprezintă?, Când și cum au fost proclamate ? ) 

3. Reactualizarea cunosțințelor
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Li s-a cerut elevilor să extragă din mapă fișele care conțineau cele optsprezece drepturi din 
Convenția adoptată de O. N. U. cu privire la drepturile copilului și să argumenteze ce le-a reținut 
atenția în mod deosebit. 
Alte cerințe: 
a) din lista de drepturi selectați-l pe cel care credeți că este mai important;
b) eliminați-l pe cel de care credeți că societatea se poate lipsi;
c) formulați un drept care vi se pare foarte important, dar care lipsește din listă;
d) dați exemple de cuvinte care provoacă suferință, cuvinte pe care le-ați elimina din vocabular și
care sunt cuprinse în „ Drepturile copilului ”.

Elevii au participat cu interes deosebit comparând situații care privesc drepturi ale copilului. 
Apoi, elevii au lucrat în perechi. Din mapa de lucru au extras punguța cu fluturași, iar pe fiecare 
fluturaș erau scrise cuvinte pe care trebuia să le așeze în așa fel încât să reconstituie un drept. Aici 
secvența de învățare a fost diferențiată. 

Le-am cerut apoi elevilor să lucreze din manual. Ei au trebuit să recunoască drepturile 
sugerate de diferite texte. Copiii au observat și comentat imaginile și textele cu conținut civic, au 
recunoscut și folosit termenii specifici. 

Folosind desenul am organizat un concurs. Cei douăzeci și patru elevi i-au împărțit în patru grupe. 
Fiecare grupă și-a ales apoi câte doi reprezentanți. Aceștia au trebuit să recunoască diferite drepturi ale 
copilului reprezentate prin desene și să le scrie pe tablă. 

4. Trecerea la lecția nouă s-a realizat printr-un joc didactic (prin metoda „ ciorchinelui ”).
Elevii au completat ceea ce li s-a cerut; au descris și comparat tipul de relații și atitudini sociale 
(de colaborare, competiție, solidaritate, toleranță) pornind de la situații concrete. 
Discuțiile au fost axate pe aspecte privind încălcarea drepturilor copilului.  

5. Dirijarea învățării
Se citesc textele din manual și se scoate în evidență ce drepturi ale copilului sunt uneori

încălcate. Din mapa din lucru se extrage fișa cu studiul de caz. Elevii citesc conținutul, completează 
tabelul (Am aflat! / Vreau să știu! / Ce drepturi au fost încălcate ?). 

S-au formulat și exprimat opinii personale. Tot în mapă copiii au găsit imagini, texte cu 
conținut civic cu care elevii au realizat portofoliul intitulat „ Drepturile copilului ”. 
În continuare voi încerca să prezint câteva exerciții și jocuri didactice prin care, în funcție de tema 
aleasă și obiectivele propuse, putem contribui atât la cunoașterea cât și la respectarea drepturilor 
copilului. 
„ Cine sunt și cum sunt eu ? ” 
a) Linia vieții – Fiecare copil întinde o panglică care reprezintă viața sa. El agață de ea desenele sale
și povestiri care ilustrează evenimentele importante ale vieții sale, prezentate în ordine cronologică.
b) Simțurile mele și eu – Copiii vor comunica în cerc reacțiile pe care le inspiră frazele următoare:
  A auzi mă ajută să …………………… 
  A vedea mă ajută să ………………….. 
  A mirosi mă ajută să …………………. 
  A atinge mă ajută să ………………….. 
  A gusta mă ajută să …………………… 
c) Prietenul imaginar – Copiii stau așezați, în liniște, cu ochii închiși. Spuneți-le să inspire profund
și să expire lent, de trei ori, apoi să-și imagineze un loc special, un loc preferat, oriunde – pe pământ și
chiar în spațiu.Invitați-i să se plimbe pe acolo în gând, să simtă, să audă și să vadă tot ce-i înconjoară.
Conduceți-i la o casă care vorbește imaginației lor unde vor descoperi o cameră specială. Pe un perete
se află o ușă glisantă care alunecăîncet în sus, făcând să apară – mai întâi picioarele și la urmă figura –
un prieten cu totul special care nu l-au întâlnit niciodată. Acest prieten este în vârstă sau tânăr, nu are
importanță. El nu-i trădează niciodată și atunci când copiii au nevoie să stea de vorbă cu cineva ei pot,
dacă vor, să meargă să-l vadă. Ușa se închide. Copiii se întorc în clasa lor și povestesc ce și-au
imaginat, fie tuturor colegilor, fie unui grup de copii.
d) Cercul de conversație (variantă a ideii expuse mai sus)
Copiii așezați încerc pot aborda subiectele următoare:
− Ceea ce îmi place la prieteni este …………………….. 
− Este important să colaborezi cu ceilalți și să-i ajuți, deoarece ……………… 
− Unii nu au prieteni pentru că ………… 
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− Dacă aș putea să învăț câte ceva pe fiecare din locuitorii pământului, aceasta ar fi …………. 
e) „ Fântâna fermecată ”
Copii sunt așezați în cerc care simbolizează marginea unei fântâni fermecate. Fiecare copil își va pune
pe rând dorințele următoare (se poate pe grupe mici):
− Dacă aș putea fi un animal, aș fi ………………… pentru că ……………….. 
− Dacă aș putea fi o pasăre, aș fi ………………… pentru că ………………… 
− Dacă aș putea fi o floare, aș fi …………………. pentru că ………………… 
− Dacă aș putea fi un arbore, aș fi ……………….. pentru că ………………… 
− Dacă aș fi o țară, aș fi …………………….. pentru că ……………….. 
− Dacă aș fi o culoare, aș fi ………………… pentru că ……………….. 
 În funcție de subiectul lecției, fiecare poate crea alte fraze pe care elevii să le  completeze. 

 Exercițiile decries mai sus trebuie să permită elevului să înceapă a lua cunoștință 
               de el însuși ca ființă umană.   
f) „ A fi ființă umană ”

Se așează în față clasei un obiect pe care va reprezenta pe un vizitator de pe o altă planetă. Acesta va
căuta să afle mai multe despre ființele umane. Invitați elevii să explice „ vizitatorului ” cum ar putea 
identifica o „ ființă umană ”. 
g) „ Mașina de spălat ”

Se așază copiii față în față, în două șiruri paralele, la mica distanță unii față de ceilalți. Cereți-i unui
elev să treacă printer cele două șiruri „ pentru a fi spălat ”. Fiecare îl bate ușor pe spate sau îi strânge 
mâna, făcându-i un compliment,          spunându-i un cuvânt drăguț sau încurajându-l. Astfel „ spălat ”, 
elevul iese din tunel radios, fericit și își reia locul în rând. Este bine să fie „ spălați ” doi-trei copii pe 
zi, decât pe toți odată. 
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ȘCOALA DIN PĂDURE 

înv. Grigoriiciuc Natașa 
Școala Gimnazială ,,Pahomie C. Vasiliu”Grămești 

Abstract: 
Mi-am propus prin proiectul ,,Școala din pădure”să transmit elevilor mei reguli elementarede 
comportament ecologic față de mediul în care trăiesc, să înțeleagă cum funcționează acesta, ce 
probleme de mediu pot apărea și cum se pot rezolva. Prin activitățile organizate în mijlocul naturii am 
încercat  să-i învăț să iubească natura, să prețuiască materialele oferite de aceasta, că nu au voie să 
polueze cu nimic mediul ambiant, că nu au voie să distrugă spațiile verzi, nici speciile de plante și 
animale pe care le întâlnesc, să fie buni ecologiști pentru a proteja viața, pentru ca Pământul  să 
rămână o planetă vie. 

Cuvinte-cheie: natură, viață, sănătate, frumusețe, bogăție 

Voi prezenta proiectuleducațional ,,Școala din pădure”a cărui conținut are un caracter interdisciplinar 
în colaborare cu comunitatea locală. 

Am plecat de la convigerea că pot să călăuzesc pașii micuților școlăreiîn descoperirea unei 
lumi fascinante, că pot să-i ajut să găsească răspunsuri la întrebări legate de tainele naturii, că pot să-i 
învățs-o iubească, s-o protejeze, s-o înțeleagă și s-o ocrotească. 

Am stabilit activități împreună cu elevii și părinții acestora, astfel încât să înțeleagă că omul 
face parte din natură și nu este stăpânul ei.  
Scop:  
-Desfășurarea orelor în mediul natural, respectiv parc, pădure;
-Formarea unui comportament ecologic, durabil contribuind la păstrarea patrimoniului natural  într-o
lume tot mai indiferentă faţă de mediul înconjurător;
-Încurajarea copiilor pentru a deveni factori activi ai protecției mediului
Obiective:
- Să observe, să diferenţieze şi să cunoască speciilor florei şi faunei mediului de pădure;
- Să-și formeze deprinderi de îngrijire și ocrotire a pădurii;
- Să implice părinții în acțiuni cu caracter ecologic prin participarea acestora la activitățile elevilor;
- Să-și exprime impresiile și trăirile proprii despre pădure și să propună soluții de protejare a acesteia;
- Să realizeze diferite lucrări artistice în care să evidențieze importanța unui mediu curat;
- Să-şi dezvolte spiritul de echipă prin realizarea unor sarcini comune.
Grup țintă:
-elevii clasei I de la Școala Gimnazială ,,Pahomie C. Vasiliu,, Grămești, jud. Suceava
-cadrul didactic din unitatea participantă;
-părinții elevilor implicați în proiect;
-membrii comunității locale.
Etapele proiectului:
a) Etapa de documentares-a realizat în clasă, în vederea înţelegeriişi pregătirii acţiunilor proiectate,
valorificării şi completării cunoştinţelor elevilor (constituirea grupelor de elevi participanți la proiect,
stabilirea locului de desfășurare, identificarea titlului proiectului).
b) Etapa de lucru pe terens-a înfăptuit prin:
- drumeţiecu popas în Pădurea Pădureni și Pădurea Mănigeni;
- activităţi de observare şi relaxare în parcul din fața școlii,respectând şiacţionând în spiritul ocrotirii
naturii;
- observarea atentă a elementelor pădurii;
-ecologizări în pădure, în zona unde este amplasată școala, precum și în parcul din fața școlii;
- colectarea unui material biologic în vederea realizării unor mape;
- activităţi recreativ – sportive.
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c) Etapa de valorificare şi evaluarea cunoştinţelor a avut loc atât în pădure cât şi în sala de clasă prin
rememorareaactivităților desfășurate sub diferite forme: poezii despre pădure, realizarea unor teme de
creație ,,Ce mi-a povestit un copăcel?”, ,,Ce visează floricica?”, ,,De ce este supărată păsărica?”, ,,Ce-
și dorește pădurea?” (câteva dintre răspunsurile date de elevi: ,,Copăcelul mi-a spus că este trist pentru
că și-a pierdut prietenii”, ,,Floricica visează la cât mai multe albine” , ,,Păsărica este tristă că oamenii
răi au venit cu drujbele și i-au distrus cuibul”, ,,Pădurea nu vrea să fie strivită”), lecții de pictură,
lucrări în orele de abilități practice folosind materialele strânse în pădure în timpul drumețiilor,
expoziție cu lucrările confecționate, fotografii,
Activități înscrise în calendarul proiectului:

1. Să descoperim pădurea! – recunoașterea anumitor schimbări și transformări în pădure;
2. Culorile pădurii – expoziție de pictură și creație plastică;
3. Vrem o lume mai curată! – moment artistic și realizarea costumelor din materiale

reciclabile;
4. Hai cu noi în pădure! – investigarea pădurii și educarea unei atitudini pozitive față de

mediu;
5. Frumusețea gestului mărunt– acțiune de ecologizare a parcului din fața școlii,

plantarea de flori în parc și în grădinița școlii, curățarea florilor din sala de clasă de
frunze uscate, ștergerea frunzelor de praf, udarea florilor;

6. Privește-mă, înțelege-mă, apără-mă! – interacționarea cu mediul natural
Inima și sufletul meu au trăit și au vibrat cu cele ale copiilor. Au fost momente pline de trăiri

intense în mijlocul naturii. 
Am încercat prin activitățile desfășurate să-i fac pe elevi să înțeleagă că viața noastră trebuie și 

poate să se desfășoare într-un mediu curat. Ecourile lăsate în sufletele lor la toate aceste activități vor 
contribui la crearea unei lumi în care vom dori, cu adevărat, să trăim. 
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DINAMICA SOCIETĂȚII CONTEMPORANE- 
IMPACTUL ASUPRA EDUCAȚIEI 

prof. Maria Guzu, 
Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava 

Abstract: 
Evoluţia omenirii ne-a demonstrat că nu putem să ne oprim la un anumit stadiu şi parcurgem 

implacabil diferite trepte reprezentate prin etape de dezvoltare aranjate în scena istorie astfel: era pietrei, a 
fierului, a agriculturii, a industriei, a tehnologiei şi a informaţiei care se subdivide în trei faze succesive: 
societatea informaţională, societatea cunoaşteriişi societatea conştiinţei care se preconizează în viitor. 

Cuvinte cheie: organizaţie şcolară, circuit, competențe, cunoaștere 

Dominată de liderii de pe piața economică și instituțiile financiar-bancare internaționale, de 
accentuarea procesului de globalizare, noua economie a promovat un nou atribut caractersitic, 
cunoașterea, care îi conferă dreptul de a fi integrată în societatea bazată pe cunoaștere, societatea 
cunoașterii. 

Organizaţia educaţională, prin complexitatea fenomenelor din societatea modernă, solicită un 
bagaj de cunoştinţe şi capacităţi din ce în ce mai mare, iar viteza cu care circulă informaţia şi volumul 
acesteia inhibă capacitatea ei de a o interpreta în timp util. Pe de altă parte, în cadrul organizaţiei 
educaţionale, se pune problema de a se face trecerea de la cunoaştere, la cunoaştere ca un ansamblu de 
competenţe (a şti să faci / să acţionezi), mutând accentul în educaţie de la expunere, la învăţare prin 
practică, adică de la informare la formare de abilităţi, capacităţi, competenţe. 

Această trecere însă, nu se poate realiza decât prin stăpânirea cunoştinţelor şi realizarea unui 
circuit al acestora în cadrul organizaţiei educaţionale, adică întemeierea pe cunoaştere a acesteia prin: 
- prezentarea transparentă şi integratoare a acumulărilor de cunoaştere explicită şi implicită din cadrul
organizaţiei, situată la nivel individual, de grup sau aflate pe suporturi artificiale;
- dezvoltarea capacităţii de a transforma inteligent şi oportun cunoaşterea disponibilă în acţiuni de
succes;
- extinderea continuă a bazei de cunoştinţe prin noi procese de învăţareşi inovare organizaţională şi
capitalizarea rezultatelor obţinute;
- conştientizarea şi gestionarea propriei ignoranţe;

Trecerea în sistemul educațional spre dezvoltarea competențelor reprezintă o realitate demnă de 
ceamai mare atenție, dar această evoluție este extrem de dificilă întrucât presupune transformări radicale 
în programe, didactică, evaluare, în instituții precum și în profesia de educator, în viziunea asupra 
atributului de elev; transformările vor provoca rezistența pasivă șiactivă, la toate nivelurile, atuturor celor 
interesați să mențină o practică (cu care sunt obișnuiți) sau avantajele unor poziții pe care le dețin. 

Evoluţia omenirii ne-a demonstrat că nu putem să ne oprim la un anumit stadiu şi parcurgem 
implacabil diferite trepte reprezentate prin etape de dezvoltare aranjate în scena istorie astfel: era pietrei, a 
fierului, a agriculturii, a industriei, a tehnologiei şi a informaţiei care se subdivide în trei faze succesive: 
societatea informaţională, societatea cunoaşteriişi societatea conştiinţei care se preconizează în viitor. 

Deoarece cunoaşterea reprezintă informaţie cu înţeles şi informaţie care acţionează, societatea 
cunoaşterii nu poate exista în afara societăţii informaţionale pe care o susţine şi reprezintă: 
- o extindere şi aprofundare a cunoaşteriiştiinţificeşi a adevărului despre existenţă;
- utilizarea şi managementul cunoaşterii existente sub forma cunoaşterii tehnologice şiorganizaţionale;
- producerea de cunoaştere tehnologică nouă prin inovare,
- diseminare fără precedent a cunoaşterii către toţicetăţenii prin mijloace noi, folosind cu prioritate

Internetul şi cartea electronică şi folosirea metodelor de învăţare prin procedee electronice 
 (e-learning); 
- o nouă economie în care procesul de inovare (capacitatea de a asimila şi converti cunoaşterea nouă
pentru a crea noi servicii şi produse) devine determinant (“Economia nouă este economia
societăţiiinformaţionale și a cunoaşterii”
http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/Pais1_studiu_14_ro.pdf).

Societatea cunoaşterii este fundamental necesară pentru a se asigura o societatesustenabilă din 
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punct de vedere ecologic, are caracter global şi este un factor al globalizării şiva reprezenta şi o etapă nouă 
în cultură, pe primul plan va trece cultura cunoaşterii care implică toate formele de cunoaştere, inclusiv 
cunoaşterea artistică şi literară. 

Organizaţia bazată pe cunoaştererealizează legătura dintre două fenomene definitoriipentru 
natura umană: cunoaştereşiorganizaţie într-o construcţie socială ce se bazează pe: 
- acţiune inteligentă;
- competenţă colectivă;
- performanţă durabilă.

În organizaţia şcolară bazată pe cunoaştere curriculumul învăţământului obligatoriu este astfel 
proiectat, încât să contribuie la o dezvoltare individuală concordantă cu cerinţele unei societăţi a 
cunoaşterii, ale unei societăţi bazate pe respectul pentru fiinţa umană. În general, relaţia dintre educaţieşi 
societate trebuie construită astfel încât: 
- membrii societăţii care sunt absolvenţi ai unei trepte de şcolaritate să fie astfel formaţi încât să ajungă
să aspire la, şi să practice efectiv, învăţarea continuă prin: creştereareceptivităţiifaţă de dinamica
schimbării, prospectarea aplicativităţii dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice, afirmarea gândirii critice sau
divergente;
- să permită eliminarea din învăţământ a barierelor dintre educaţia de tip academic şi cea de tip
pragmatic, respectiv dintre  a şti şi  a face ,  a cunoaşte şi  a aplica , prin accentul pus pe formarea de
competenţe;
- să stimuleze promovarea prin sistemul de învăţământ obligatoriu, dar şi de către agenţii politici,
economici şi sociali, a valorilor asociate cunoaşterii continue şiactivităţii eficiente;
- să asigure existenţa, nu numai ca priorităţi ale curriculumului pentru învăţământul obligatoriu, ci şi în
practica efectivă din şcoală, a educaţiei civice, a educaţiei tehnologice şi a educaţiei pentru viaţa privată.

Obiectivele învăţământului obligatoriu, reflectând cerinţele actuale şi de perspectivă ale societăţii 
informatizate şi implicit ale societăţi icunoaşterii , pot fi grupate în jurul a şase mari nuclee: 
- căutarea unei veritabile egalităţi a şanselor ;
- asigurarea unui învăţământ de bază, cu un trunchi comun de cultură generală, ca ofertă socială
destinată întregii populaţii până la vârsta de 16 ani;
- transmiterea cunoştinţelorşi a respectului pentru patrimoniul cultural şi istoric naţional şi universal;
- pregătirea copilului pentru toate aspectele existenţei de adult , pentru adaptarea la  o
lume care câştigă în complexitate, dar şi în incertitudine ;
- motivarea elevilor pentru a continua să înveţe în condiţiile unei lumi în schimbare, valorificând
posibilităţile de formare continuă existente  dincolo de obligaţiile şcolare;
- susţinerea interesului pentru şcoală din perspectiva viitorului, dar şi a prezentului. (Teacher's corner -
http://pshihopedagogie.blogspot.com/2008/07/tema-1.html)

În organizaţia şcolară bazată pe cunoaştere apare inclusiv vectorul transformator ce se bazează pe 
promovarea practicilor carateristice societăţii cunoaşterii pe principiul incubării locale a cunoaşterii sau al 
evoluţiei generalizate.Într-o organizaţie care învaţă se caută cooperarea în procesele de învăţare. Se învaţă 
că, indiferent de conţinutul acţiunii, fiecare individ îşi are propriul proces de dezvoltare, care trebuie 
conceput şi dezvoltat, astfel încât să conducă la atingerea scopurilor individuale în acţiunea sa singulară 
sau comună cu a celorlalţi, în mod rapid şi eficient. 

Școala ca organizație care învață, folosește întreaga creativitate în beneficiul propriu, 
cunoaştereaşiînţelegerea fiind calea cea mai scurtă către atigerea acestui scop, se învaţă cum să fie 
împărtăşită înţelegerea individuală celorlalte persoane din organizaţie, există curiozitatea, dorinţa şi 
abilitatea de a experimenta şi a provoca schimbarea lucrurilor care au fost deja făcute, modul tipic de 
învăţare este îndreptat către învăţarea prin rezolvarea problemelor apărute, are un set de valori, referitoare 
la oameni şi societatea înconjurătoare, valori care o caracterizează ca fiind folositoare şi în armonie cu 
societatea înconjurătoare, toate resursele umane sunt implicate în cooperareşi rezultate, 
cunoştinţeleşiexperienţa sunt stocate, împărtăşiteşi diseminate prin memoriaorganizaţiei, se caută constant 
oportunităţi de învăţare în orice situaţie de lucru.  
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Ciclul de învăţare într-o “learningorganization” 

Experienţă 

Acţiune  Reflecţie 

   Decizie 
 Prelucrare 

În fiecare dimineaţă, în Africa , când răsare soarele, se trezeşte o gazelă. Ea ştie că va trebui să alerge 
mai repede decât cel mai rapid leu… altfel acesta o va omorî. 
În fiecare dimineaţă, în Africa , când răsare soarele, se trezeşte un leu. El ştie că va trebui să alerge mai 
repede decât cea mai înceată gazelă… altfel va muri de foame. 
Deci, nu contează dacă eşti leu sau gazelă: de cum răsare soarele, trebuiesă alergi. 

Bibliografie: 
Organizaţii bazate pe cunoaştere - Studiu tematic elaborat în cadrul proiectului prioritar  Societatea 
informaţională – societatea cunoaşterii al Academiei Române-Bucureşti, 10 noiembrie 2001 -
prof.univ.dr.Horaţiu Dragomirescu, Academia de StudiiEconomice – Bucureşti 
Aspecte ale Managementului Cunostintelor in sectorul public - Conf. univ. dr. Sofia Elena COLESCA, 
Catedra de Administratie si Management Public, Facultatea de Management, Academia de Studii 
Economice din Bucuresti 
Bhatt, G. D., KM in organisations: ExaminingtheInteractionbetween Technologies, Techniques, and 
People, Journal of Knowledge Management, 2001 
Petrescu, Paloma, Pop, Viorica, Management Educational, CDRMO, Iasi, 2004  
Petrescu, Paloma, Sirinian Lucretia, Management Educational, Dacia, Cluj, 2002, 
Iosifescu, Serban, Petrescu, Paloma, Sirinian, Lucretia, Management Educational pentru scoli , 2001, sub 
autoritatea Ministerului Educatiei si Cercetarii, 
Igor Munteanu Veaceslav Ioniță,  Managementul cunoștinţelor - Un ghid pentru comunităţile de 
practicieni – 2005 
Instruirea în societatea cunoaşterii -educaţia viitorului,Profesor Gîdiu Valeria, ColegiulTehnic de 
Comunicaţii „Augustin Maior Cluj-Napoca 
http://www.structuralfunds.ro/Atelier/Knowledge%20Management.html 
http://www.knomacons.ro/ 
http://www.trainmor-knowmore.eu/BF99719D.ro.aspx ) 
Teacher's corner-http://pshihopedagogie.blogspot.com/2008/07/tema-1.html 
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DEZVOLTARE PROFESIONALA PRIN METODE INTERACTIVE – 
FIRMA DE EXERCIȚIU 

prof. mentor Hagiu Luminița,  
Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”Suceava 

Abstract: 
Firma de exerciţiu este o metodă didactică modernă şi interactivă, care are drept scop 

dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și de aplicare 
interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea 
practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.Înţelegerea şi aplicarea în mod 
optim a conceptului „firma de exerciţiu” îi va putea oferi elevului o învăţare activă, bazată pe practică, 
facilitându-i acestuia trecerea de la școală la viaţa activă. 

Cuvinte cheie: firma de exercițiu, metode didactice 

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării 
personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de 
idei, de experienţe, de cunoştinţe. Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin 
colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe 
disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa 
reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi şi 
disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, mobilizare, 
dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi 
o mare flexibilitate în concepţii.

Toate studiile arată că învăţarea vine în urma exercițiului, adică punând în practică ceea ce am 
învăţat pentru a putea, de exemplu, răspunde la întrebări. Acest lucru îi determină pe elevi să 
prelucreze informația şi să îi confere un sens găsit de ei. Acest proces este numit ”constructivism”. 

Firma de exerciţiu este o metodă didactică modernă şi interactivă, care are drept scop 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și de aplicare 
interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea 
practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.Înţelegerea şi aplicarea în mod 
optim a conceptului „firma de exerciţiu” îi va putea oferi elevului o învăţare activă, bazată pe practică, 
facilitându-i acestuia trecerea de la școală la viaţa activă. 

Activitatea elevilor din firmele de exerciţiu duce la dobândirea de competenţe necesare unei 
treceri de succes de la activitatea de pe băncile şcolii la o viaţă activă în care acestea vor fi 
valorificate. 

Prin firma de exerciţiu, şcoala are oportunitatea de a încheia parteneriate în diverse domenii. 
Firmele partenere ale firmelor de exercițiu vor avea ocazia să intre în contact direct cu viitorii angajaţi 
sau viitorii parteneri de afaceri şi vor contribui la dezvoltarea acelor abilitați si competente necesare 
pe piața muncii. 

La fel ca şi în activitatea reală o firmă de exerciţiu este structurată pe mai multe departamente, 
imaginate să acopere toate necesităţile profilului său. Elevii vor fi repartizaţi pe posturi în cadrul 
departamentului secretariat, resurse umane, marketing, comercial, desfăşurândactivităţi specifice 
acestora 

PROIECT DIDACTIC 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir „ Suceava 
ProfesorHagiu Luminița 
Modul: M1 Administrarea firmei 
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Tema: Înființarea firmei de exercițiu. Etapele derulării activităților firmei de exercițiu 
Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi 
Calificarea profesională: tehnician în activități economice 
Durata lecţiei: 100 minute 
Scopul întregii sesiuni: simularea operațiunilor și proceselor economice specifice mediului real de 
afaceri 
Obiective operaţionale: 
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 
 O1: să  precizeze etapele înființării firmei de exercițiu
 O2:  să completeze documentele necesare pentru validarea firmei de exercițiu
 O3: să aplice procedura de angajare pentru posturile din firma de exercițiu
 O4: să deruleze tranzacții comerciale cu parteneri interni și externi

Metode folosite: firma de exercițiu, conversaţia, observaţia, problematizarea, demonstraţia, 
organizatorul grafic 
Mijloace didactice: calculatoare, flipchart, fișe de evaluare, fișe de documentare, markere, postit-uri 
Forma de organizare a activităţii: pe echipe, frontal 

Timp Scopul predării 
Strategia de predare 

(activităţile 
profesorului) 

Strategii de 
învăţare 

(activităţile 
elevilor) 

Stiluri de 
învăţare Resurse 

V A P 

3  
min 

1. Generarea
entuziasmului şi 

a interesului 

Organizarea clasei 
Organizează clasa 
pentru lecţie. Face 
prezenţa. Atenţionează 
elevii asupra modului de 
desfăşurare a lecţiei. 

Elevii se pregătes 
pentru lecție.        
Anunţă absenţii. 

X 

X 

X X 

Exerciţiu de 
spargere a gheţii 
Profesorul solicită 
elevilor să formeze o 
propoziţie/frază care să 
conţină cuvinte care 
încep cu aceeaşi literă. 
Anunţarea subiectului 
Profesorul prezintă 
modul de desfăşurare a 
lecţiei. 
Enunţarea obiectivelor 
lecţiei 

Ascultă 
explicaţiile 
profesorului.  
Realizează jocul 
propus. 

Elevii sunt atenţi 
la obiectivele 
operaţionale 
propuse de 
profesor. 

Prezentare 
Power Point 

17 
min 

2. 
Reactualizarea 
cunoştinţelor 

dobândite 
anterior  

Profesorul solicită 
elevilor să prezinte 
suuccint informațiile 
teoretice necesare în 
derularea activităților 
practice și dirijează 
discuțiile cu elevii pe 
bază de întrebări privind 
înființarea firmei de 
exercițiu. 

Elevii 
realizează o 
schemă cu 
etapele care 
trebuie parcurse 
în înfințarea unei 
firme de 
exercițiu. 

X X X Flipchart 
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Timp Scopul predării 
Strategia de predare 

(activităţile 
profesorului) 

Strategii de 
învăţare 

(activităţile 
elevilor) 

Stiluri de 
învăţare Resurse 

V A P 

70 
min 

3.Dezvoltarea
lucrului în
echipă şi a

abilităţilor de 
comunicare 

Profesorul solicită 
elevilor să se grupeze în 
cele 5 echipe constituite 
cu o oră înainte, trasând 
fiecărei echipe sarcini 
precise de rezolvat: 
Echipa nr.1 va stabili 
coordonatele noii firmei 
de exercițiu și va realiza 
cererea de rezervare 
denumire firmă de 
exercițiu 
Echipa nr. 2 va 
înregistra firma de 
exercițiu pe platforma 
ROCT, completând 
formularul de 
înregistrare. 
Echipa nr. 3 va 
completa documentele 
necesare pentru 
validarea firmei de 
exercițiu: act constituiv, 
cerere de eliberare a 
cazierului fiscal, 
contract de închiriere, 
specimen de semnături, 
formular pentru 
deschidere cont, 
declarație privind 
autorizarea funcționării. 
Echipa nr. 4 va simula 
procedura de angajare 
pentru posturile din 
firma de exercițiu 
Echipa nr. 5 va  întocmi 
documentele de 
angajare 
Profesorul precizează 
timpul de lucru în 
echipă: 35 minute şi 
timpul alocat prezentării 
sarcinilor de lucru 
pentru fiecare echipă: 
25 minute. 
Profesorul împarte 
fiecărei grupe fişe de 
evaluare prin care va fi 
analizată prestaţia 
fiecărei echipe pe 
parcursul prezentării. 

 Elevii se 
grupează pe 
echipe. 
Elevii ascultă 
explicațiile 
profesorului și își 
asumă 
responsabilități în 
derularea 
activităților 
privin înființarea 
firmei de 
exercițiu. 

Pentru a fi 
stimulată 
activitatea 
elevilor aceştia 
vor putea viziona 
slide-uri 
sugestive legate 
de sarcinile 
alocate. 

X 

X X 

X 

X 

Fişe de 
documentare 

Fişe de 
evaluare a 
prestaţiei 

fiecărei grupe 

Prezentare 
PPT 
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Timp Scopul predării 
Strategia de predare 

(activităţile 
profesorului) 

Strategii de 
învăţare 

(activităţile 
elevilor) 

Stiluri de 
învăţare Resurse 

V A P 

 10 
min 

3. Analiza şi
evaluarea
învăţării

Realizarea feed-
back-lui 
Evaluarea învăţării se va 
realiza prin prezentarea 
fişelor de evaluare 
completate de fiecare 
grupă pe parcursul 
activităţii. 
Profesorul trage 
concluzii cu privire la 
prestaţia elevilor şi îi 
notează. 

Elevii 
exemplifică 
fiecare element 
din fişa de 
evaluare şi fac 
comentarii cu 
privire la 
prestaţia 
colegilor. 

X X 

X 

X 

Fişe de 
evaluare 

Temă acasă 
Realizați 

organigrama firmei de 
exercițiu. 

Elevii sunt 
atenţi la 
explicaţiile 
profesorului şi îşi 
notează tema 
acasă. 

Bibliografie:  
Manual  Planificare operațională, clasa a XI a , editura Oscar Print, 
Organizarea resurselor umane, clasa a XI a, editura Oscar Print,  
Ghidul firmelor de exercițiu 
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CONSIDERAȚII ASUPRA RAPORTURILOR ROMÂNILOR CU EUROPA 

prof. Iftode Liliana 
Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava 

Abstract: 
Apartenenţa românilor la Europa nu a fost întotdeauna recunoscută. Situarea spațiului românesc, 

de-a lungul istoriei, la limita unor ansambluri politice și de civilizație, influența Bizanțului aupra 
civilizaței noastre medievale, pecetea turco-fanariotă pusă peste veacul al XVIII-lea explică, în bună 
măsură, această atitudine. Cât despre români, ei au fost constant atrași de mirajul Europei de la începutul 
Epocii Moderne, iar relația lor cu aceasta a cunoscut, în timp, un traseu sinuos. În a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, românii au preluat instituţii, moravuri, idei, modele de legiuiri din Europa Apuseană. 
În perioada interbelică, am fost europeni în primul rând prin cultură. Regimul comunist a însemnat ruperea 
legăturilor cu Occidentul, iar prăbușirea lui ne-a redeschis drumul spre Europa. Astăzi, suntem membri ai 
unei Uniuni Europene căreia Brexitul îi descoperă vulnerabilitatea. Restabilirea valorilor moral-creștine ar 
putea da o nouă șansă românilor și Europei în mileniul trei. 

Cuvinte cheie: români, Europa, relații, istorie, evoluție. 

România este astăzi membră a Uniunii Europene, dar calitatea de românilor de popor european nu 
a fost întotdeauna acceptată. De fapt, în ceea ce priveşte apartenenţa noastră la Europa, au existat 
întotdeauna destule neclarităţi. Din punct de vedere geografic, localizarea României pe o hartă a 
continentului care se întinde de la ''Atlantic la Urali'', după expresia lui de Gaulle, nu prezintă nici o 
problemă. Dar dacă ne referim la dimensiunea culturală, căreia îi subordonăm şi religia şi ideologia, apar 
imediat semne de întrebare. Am fost socotiţi bizantini sau orientali până la începutul sec. al XIX-lea, 
europeni - cam un secol, până la al doilea război mondial, estici de prin 1944-1947 până în 1989. Astăzi 
încercăm să aducem argumente occidentalilor că suntem , pur şi simplu, europeni. Desigur, că cel mai bun 
argument ar fi îndeplinirea angajamentelor asumate, caz în care faptele ar prevala în faţa afirmaţiei lui 
Huntington cum că  ''Europa se termină acolo unde creştinătatea occidentală se termină şi începe Islamul 
şi ortodoxia'' (Huntington, 2001, p. 232). Chiar dacă noi ştim că nu e aşa se impune să o şi dovedim. 

Este drept că Bizanţul şi-a impus pecetea asupra românilor în Evul Mediu şi, prin regimul fanariot, 
până în primele decenii ale secolului al XIX-lea. Cu toate că bizantinii au avut o cultură originală, cu 
valori importante, s-a ajuns ca Imperiul Bizantin să reprezinte pentru vest-europeni dezordinea morală, 
convulsiile politice interne și orice lucru bănuit de o complicaţie gratuită şi a cărui bună credinţa este pusă 
la îndoială . 

De când şi de unde vine această atitudine de respingere a bizantinismului de către Occident? Poate 
din 1054 când s-a produs Marea Schismă a Bisericii Creştine, întărită de cucerirea Bizanţului în 1204 de 
armatele catolice ale Cruciadei a IV-a ? Nu credem că pentru noi contează acum acest lucru. Atât 
bizantinii cât şi occidentalii au avut păcatele şi calităţile lor. Mai aproape de interesul nostru ar fi să facem 
un efort pentru a schimba imaginile eronate despre noi vehiculate cu succes în Europa. De exemplu, 
pentru H. Keyserling ''faptul că acest popor (român – n.n.), şi această ţară ar aparţine orbitei culturale 
latine e pură fantasmagorie. Singură, limba romanică nu poate face acest lucru. Spiritul este cel mai 
important şi el nu e în nici o privinţă latin (...) el este greco-bizantin''( Keyserling, 1993, p. 277). Astfel 
de aprecieri arată clar că nu se poate spera la crearea unei identităţi europene fără cunoaşterea trăsăturilor 
specifice ale culturilor naţionale, fără înţelegerea lor, fără aşezarea lor pe temelia adevărului.  

Or, în ceea ce-i priveşte pe români, neclarităţile mai dăinuie şi referitor la locul nostru în Europa. 
Dacă nu suntem socotiţi dominion al Rusiei, suntem etichetaţi ca ''balcanici'', ceea ce nu e tocmai 
măgulitor (deşi prin ortodoxism şi moştenirea bizantină suntem solidari cu popoarele balcanice). Într-un 
caz sau în celălalt, asemenea etichetare echivalează cu ''ghinionist'' . 
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Toate incertitudinile acestea referitoare la poziţia noastră în Europa ar putea fi explicate şi prin 
aceea că spaţiul românesc se înfăţişează ca un spaţiu de margine. De-a lungul istoriei, el ”s-a aflat mereu 
la limita marilor ansambluri politice şi de civilizaţie. Aici a fost o margine a Imperiului Roman (frontiera 
dintre lumea romana şi cea barbară tăind în două Dacia-România de astăzi). Aici  a fost şi marginea 
Imperiului Bizantin, apoi a Imperiului Otoman. Şi civilizaţia occidentală tot până aici s-a extins” (Boia, 
2002, pp. 12-13). Dinspre est, Imperiul Rus tot până aici a ajuns. Această situaţie de frontieră a avut 
două efecte complementare şi contradictorii : ''Pe de o parte, un anumit grad de izolare, receptarea 
atenuată a diverselor modele, perpetuarea structurilor tradiţionale şi o mentalitate ataşată de valorile 
autohtone. Pe de altă parte, dimpotrivă, extraordinara combinaţie de infuzii etnice şi culturale provenind 
din toate direcţiile (...) Aşezat la răscruce de drumuri şi civilzaţii, spaţiul românesc este prin excelenţă 
deschis ”(Boia, 2002, p. 13). Aceasta deschidere, dacă ştim să alegem, poate fi şi şansa noastră. Poziţia 
de frontieră poate transforma cronicărescul ''în calea tuturor răotăţilor'' în deschiderea către valorile 
civilizaţiei şi culturii europene. De altfel,  nu suntem  la prima experienţă de acest gen. Am mai fost atraşi 
de mirajul Europei. 

Primele semne de solidarizare cu civilizaţia occidentală apar la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi 
începutul sec. al XIX-lea. Atunci exista în rândul intelectualităţii româneşti dorinţa de a pleca ''înlăuntru'' 
(acum se zice ''în afară''), de a fi în Europa, aducând-o în ţară, adică acasă. Europa trezea admiraţie şi 
complex de inferioritate, emulaţie şi invidie, speranţă şi revoltă, dorinţă de progres, de regenerare. 
Luminile europene au reprezentat un fenomen de contaminare şi circulaţie ideologică, dar şi catalizator 
spiritual care i-a ajutat pe români să-şi descopere propria identitate, să-şi formuleze propriile aspiraţii şi 
dimensiuni europene. Europa devine un model cultural ale cărui realităţi impulsionau frământarea  
profundă ce se petrecea în spaţiul spiritual românesc, dezvăluind modul cum românii descoperă, adaptează 
şi formulează imaginea lor despre Europa În ambianţa deschisă şi cosmopolită a influenţei fanariote, 
contactele directe şi indirecte au făcut ca modelul european să se impună mai întâi în Moldova şi Ţara 
Românească la sfârşitul sec. al XVIII-lea. 

Spiritelor preiluministe şi iluministe româneşti imaginea Apusului le apărea în primul rând ca 
fiind ''luminată''. Arhimandritul Grigore la 1798  era plin de elogii entuziaste la adresa Europei: ''Oamenii 
Evropei au minte ascuţită, sunt nepregetitori şi viteji, şi cum într-însa s-au văzut atâţia înţelepţi, atâţia 
puitori de pravile, doftori, ritori şi voievozi aleşi, carii au domesticit, au învăţat şi au biruit pe toate 
celelalte neamuri ale lumii cu puterea minţii lor, a limbii şi a mâinii, într-însa au înflorit şi înfloresc 
ştiinţele, meşteşugurile, bunele obiceiuri şi buna nemurire, şi cum că iaste cu cuviinţă ca aciastă Evropă să 
se numească podoaba lumii” (Marino, 1995, p.160). Chiar dacă sunt destul de stângace, versurile lui 
Paris Mumuleanu confirmă prestigiul de care se bucura modelul european : ''Tineri, bătrâni îndemnând/ 
Patria s-o folosim/ La izvor nou alergând/ Ştiinţe să dobândim/ Pild-avem pe europei/ Astăzi s-au 
descoperit/ Un izvor prea minunat'' (Marino, 1995, p. 161). Însemnare a călătoriei mele a lui Dinicu 
Golescu este expresia satisfacţiei intelectualului român ale cărui aspiraţii sunt verificate pe viu şi care, 
avid de luminare şi plin de iubire de ţară, îşi doreşte să vadă instaurate şi acasă ordinea, progresul, 
dreptatea, confortul, cultura şi civilizaţia. De altfel, în epocă, toţi intelectualii patrioţi îşi doresc luminarea 
naţiei, preluând luminile Europei, în care doresc să se integreze fără ostentaţie, dar  fără umilinţă şi cu 
afirmarea calităţii de român. 

Orientarea apuseană a culturii române dă conţinut aspiraţiilor fundamentale generale ale simţului 
românesc şi nu e doar o formă idelogică de imitaţie. Mentalitatea medievală teologică începe să slăbească 
şi se formează conştiinţa unei schimbări de conţinut a istoriei, schimbare marcată de mişcarea ideilor. 
Sentimentul participării la o noua fază istorică răzbate din cuvintele lui Costachi Conachi: ''Un nou veac se 
deschide supt ochii noştri'' (Marino, 1995, p. 162).  Spiritul nou al veacului alungă ignoranţa şi aduce 
progresul tuturor popoarelor. În ziarul paşoptist Pruncul român, I. Cătina făcea o observaţie care este 
valabilă şi astăzi: ''Orice naţie care nu ia parte la muvimentul secolului rămâne înapoiată''(Marino, 1995, 
p. 168).   Tot de actualitate este şi ideea lui P. Maior, care la 1815, înţelegea  că integrarea europeană ne
deschide perspective spre universalitate: 'Toate naţiile se cuprind în marea naţie a neamului omenesc, iar
dosebitele numiri a singuratecilor naţii sunt numai întâmplătoare'' (Marino, 1995, p. 169). Integrarea este
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posibilă prin cultură. De aceea se doreşte înmulţirea cât mai grabnică a acelor canale care pot răspândi 
lumina în rândul maselor: presa, tiparul, literatura, învăţământul. Astfel, este învederat că existenţa 
poporului român are un fundament cultural, tinzând spre identitate europeană prin cultură. Dupa Ion 
Budai-Deleanu, neamul românesc era la 1818  ''o naţie de frunte dintre mai multe milioane alcătuită, care 
nu doreşte alta, numa ca prin o mai mare cultură să se poată apropia de celelalte neamuri politice ale 
Europei (Marino, 1995, p. 172). 

În a doua jumătate a sec al XIX-lea, românii au preluat instituţii, moravuri, idei, modele de legiuiri 
din Europa Apuseană, în primul rând din Franţa. În încercarea de a arde etape, de a grăbi apropierea de 
Occident, preluarea aceasta s-a făcut de multe ori printr-o imitaţie mecanică, nefiltrată. Acest fapt a 
determinat, într-o logică firească a cursului lucrurilor, reacţii de rezistenţă ale boierilor conservatori, dar şi 
ale burghezilor moderaţi şi  ale intelectualilor. Cea mai cunoscută formulare a acestor reacţii este ''teoria 
formelor fără fond'' căruia Titu Maiorescu i-a dat stralucire şi prestigiu. Junimiştii erau oameni tineri, cu 
studii solide în Occident, formaţi în spiritul vremii la marile universităţi europene, mai ales in mediul 
german. Erau exponenţi ai unei doctrine conservatoare de factură modernă, înclinată nu spre 
tradiţionalism, ci spre evoluţie gradată, organică, a societăţii româneşti,  tot în sensul oferit de modelul 
occidental. Cheia concepţiei lor filosofice, politice şi culturale este evoluţionismul. Nu sunt adepţii unui 
imobilism reacţionar, dar cred în necesara soliditate a unei  construcţii care nu poate fi improvizată. 
Oricum, Junimea a reprezentat în epocă momentul european mai mult decat oricare altă direcţie culturală. 

In perioada interbelică am fost europeni în primul rând prin cultură, cultură ce face cu succes un 
început de integrare europeană. România Mare şi-a avut marile ei personalităţi culturale cunoscute în 
Europa vremii.  Dar, cursul favorabil al evenimentelor a fost stopat de al doilea război mondial şi mai ales 
de intrarea noastră în sfera de influenţă sovietică. Regimul comunist a însemnat ruperea legăturilor cu 
Occidentul. Resorturile societăţii româneşti au fost zdrobite şi înlocuite prin structuri şi mecanisme 
inedite, străine. Elita a fost pulverizată, membrii ei pierind în închisori, resemnându-se la exil  sau sfârşind 
prin a se asmesteca şi a se pierde în noul aluat social. Colectivizarea a dezmembrat ţărănimea, considerată 
până în 1944 drept clasa fundamentală a societăţii româneşti, depozitara spiritului şi tradiţiei naţionale. 
Industrializarea masivă a umplut spaţiul citadin cu o masă dezrădăcinată şi uşor manevrabilă. Centrul s-a 
deplasat dinspre sat spre oraş. Muncitorimea a devenit clasa cea mai reprezentativă, zisă conducatoare, în 
fapt -  alibiul ideologic al aristocraţiei de partid care a format noua elită a ţării. Firul tradiţiei era rupt. 
Diminuat şi deformat a fost şi rolul Bisericii. Promovând ateismul, într-o formă brutală, regimul comunist 
din România a procedat la o laicizare a societăţii. Ateismul militant a rămas până la sfârşit o trăsătură 
caracteristică a comunismului românesc, ceea ce nu a impiedicat anumite manevre de atragere a clerului. 
Faza de relativă liberalizare, 1964-1971, a dus la un tratament mai bun pentru proprii cetăţeni, relaţiile cu 
Occidentul fiind reluate. Valorile naţionale erau în curs de reabilitare, de reintegrare în cultura română. 
Vraja Europei, care nu dispăruse, se reaprinde. Tendinţa de integrare culturală se manifestă din nou.  Unii 
oameni de cultură încearcă şi reusesc, uneori, să ia legătura cu ''luminile'' Europei, să-şi facă publice 
ideile, operele în Apus. Dar ''libertatea'' societăţii româneşti, limitată şi atent supravegheată, nu a durat 
decât puţin. Din 1971 până în 1989, tendinţa generală a constat în accentuarea treptată a izolaţionismului,  
a autohtonismului agresiv şi a megalomaniei culturale. Revoluţia din decembrie a fost, între altele, o 
reacţie şi la această tedinţă. 

În România de după 1989, vechile-noi    elite politico-intelectuale s-au repezit să-şi strige 
anticomunismul, s-au lepădat de ideologia ceauşistă şi s-au adaptat din mers şi fără regrete la noua 
evoluţie democratică. Este vorba de anticomuniştii postcomunişti. Ei au dus-o mereu foarte bine, desigur, 
iar oamenii din popor au suportat rigorile tranziţiei: inflaţie, şomaj, nivel de trai tot mai scăzut. În jurul 
unor ierarhii de interese economice, mai mult sau mai puţin oculte, puterea se angajează în detrimetrul 
oricărei responsabilităţi publice. Cu o economie în care s-a  menţinut multă vreme un important sector de 
stat, ţinut astfel pentru a fi jefuit sistematic, cu un sector privat construit în bună parte prin hoţie şi 
corupţie, cu o polarizare excesivă şi în creştere a banilor, cu o infracţionalitate care se diversifică şi se 
amplifică acoperind statul ca o pecingine, mulţi români vor orice şi oriunde, deznădejdea şi dezorientarea 
lor sunt din ce în ce mai mari. Vina pentru această situaţie aparţine celor care au preluat şi au menţinut 
funcţiile de conducere în viaţa politică şi civilă, personaje indiferente la soarta naţiunii sau care chiar o 
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dispreţuiesc şi care acţionează adesea deliberat împotriva ei. De altfel, Occidentul este și el interesat doar 
de deschiderea pieţelor, controlul şi pacificarea societăţilor, obiective pentru a căror împlinire, în 
România, e suficient să dea ''un os de ros” intelectualilor şi politicienilor pentru ca ei să-şi domolească 
scrupulele morale.  De fapt, cum s-ar putea avea încredere în nişte oameni care îşi schimbă ideile după 
cum bate vântul? Cei care înainte de 1989 susţineau dezvoltarea multilaterală şi centralismul democratic, 
din 1990 au  proclamat sus şi tare liberalismul cel mai social. La noi totul e permis. Cei care ieri cenzurau 
libertatea spiritului în numele moralei comuniste, astăzi, în lipsa unei unei morale social-creștine, îşi 
crează propriile întreprinderi, spoliind avutul public. Când fondurile publice sunt lăsate în mâna vechilor-
noi elite, fără un control eficient, corupţia anterioară nu are cum să dispară, ci doar să se extindă. Binele 
public e un obiectiv secundar sau chiar un obstacol în calea îmbogăţirii personale cât mai rapide. România 
se confruntă cu o  criză a valorilor. Aici se cuvine să căutăm, sursa corupţiei, a degradării. Niciodată legea 
nu se va putea substitui legilor nescrise, forţei spirituale a datoriei născute dintr-un contract tacit acceptat, 
bazat pe o credință asumată. Dacă se vorbeşte tot mai mult de drepturile omului, cu prea multă uşurinţă se 
uită reversul medaliei - datoriile cetăţeanului. Democraţia, libertatea fără responsabilitate şi solidaritate 
socială sunt greu de imaginat. 

Se poate înregistra un progres real într-o ţară în care dezastre ecologice au cuprins zone 
întregi, căruţele trase de cai sunt principalele mijloace de transport la ţară, recolta se strânge cu 
secera şi coasa, numărul copiilor instituţionalizaţi e încă foarte mare, sistemul sanitar nu face faţă 
nici maladiilor clasice, iar  milioane de români au luat calea străinătății? O Românie care se 
numără printre codaşii Europei ce şanse de schimbare (în bine) are dacă rămâne doar o bună piaţă 
de desfacere pentru produsele europene? Ce poziţie are în Europa o Românie care nu-și apără cu 
demnitate valorile naționale și resursele? Răspunsurile la aceste întrebări se subînțeleg. Relația 
României cu Europa și-ar găsi făgașul firesc doar într-o lume care și-ar redescoperi valorile 
moral-creștine. 
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FORMAREA CONTINUĂ –  
DOVADA PERFECTIBILITĂŢII NOASTRE 

prof. drd. Avram Luminiţa-Eugenia, 
Şcoala Gimnazială “Teodor V. Ştefanelli” 

Abstract 
Trăim o etapă în care apar mereu schimbări, ritmul în care noul pătrunde în viaţa noastră cotidiană 
este unul foarte alert. Asta ne obligă şi pe noi, în calitate de cadre didactice responsabile, să rămânem 
conectaţi la toate acestea şi să ni le însuşim pentru a putea fi capabili să le transmitem mai departe 
copiilor. Formarea continuă presupune atât dobândirea de noi competenţe, cât şi dezvoltarea celor 
câştigate deja. Presiunea care se exercită asupra actului educaţional, aşteptările tot mai mari pe care le 
are societatea de la şcoală, duc la necesitatea unei constante pregătiri profesionale, într-o continuă 
dezvoltare, într-o permanentă conexiune cu noutăţile relevante care apar peste tot în lume. 

Keywords: educaţie, schimbare, formare, dezvoltare, competenţe, perfectibil 

Despre formarea continuă se vorbeşte mereu, se doreşte, se oferă şi se punctează. Este pe 
buzele tuturor şi reprezintă o ţintă pentru majoritatea cadrelor didactice.  

Interesant ar fi să putem şti ce îi determină să aibă ca ţintă formarea continuă… desigur că 
există motive interioare şi exterioare, adică motive care ţin de dorinţele personale de dezvoltare, de 
accedere către niveluri ascendente de acumulare a competenţelor visate, dar pot ţine de orientarea 
generală a colectivului din care fac parte. 

Mai mult ca sigur că motivele reale sunt o îmbinare subiectivo-obiectivă, o alăturare a ceea ce 
ţine de fiecare cadru în parte alături de ceea ce li se oferă sau ceea ce reprezintă ţinta majorităţii. 

Formarea continuă poate fi privită ca ţintă pentru că dobândind noi competenţe, acumulând 
noi cunoştinţe, putem deveni tot mai buni, cu o cultură generală suficient de solidă încât să putem 
interveni în cunoştinţă de cauză ori de câte ori apar întrebări din domenii diverse.  

Ţinta poate fi formarea continuă tocmai pentru a putea accede la cunoaştere. 
În  angrenajul sistemului social,  sistemul  educaţional  pare a  fi  supus  celor  mai profunde 

schimbări; el este un sistem clasic, dar restructurabil şi modernizabil în raport cu exigenţele societăţii 
în care îşi desfăşoară activitatea.  

Un astfel de context reclamă colaborarea între toţi factorii interesaţi din domeniul educaţiei, 
fie ei de decizie, teoreticieni sau practicieni. 

Totuşi, contradicţia  dintre cadrul normelor, documentele de politică educaţională, teoriile 
pedagogiei,  rezultatele cercetării din  domeniul educaţiei  şi realitatea şcolară este evidentă. 

În  plus,  societatea  prezentă  şi  piaţa  muncii  cer  oameni  care  să  îşi  reîmprospăteze, să 
menţină şi să îmbunătăţească în mod constant nivelurile de pregătire. Se elaborează noi forme şi noi 
niveluri de educaţie şi de pregătire. Cursanţii au nevoie de alte abordări şi de alte forme de medii 
educaţionale, cum ar fi video-conferinţele, învăţământul la distanţă, comunicarea prin internet sau 
cursuri la seral.   

Pregătirea profesorilor nu poate ignora probleme cum ar fi creşterea  impactului  Tehnologiei 
Informaţiei şi  Comunicării şi  cerinţa pentru durabilitate.  

Pe măsură ce societatea are aşteptări mai mari de la şcoli, profesorii  trebuie să fie pregătiţi să 
facă faţă acestor probleme. Profesorii nu sunt numai cruciali în contribuţia  lor  la  reflectarea  critică 
asupra  societăţii  ci  şi  trebuie  să  îşi  pregătească cursanţii  să  adapteze  o  abordare  reflexivă 
similară  propriilor  medii.   

Din  această perspectivă, educaţia şi personalul său angajat trebuie să îşi păstreze 
independenţa, de aceea, una dintre  principalele responsabilităţi  ale societăţii  civile este furnizarea de 
fonduri necesare şi protejarea educaţiei ca serviciu public. 

Formarea continuă asigură actualizarea, dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, dar şi 
dobândirea de noi competenţe, date de evoluţiile din planul nevoilor generale de educaţie şi al 
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curriculumului educaţional, precum şi în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor 
personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

În funcţie de principalele sale destinaţii, formarea continuă vizează: 
a) actualizarea şi dezvoltarea, prin programe de formare/ perfecţionare periodică, a

competenţelor în domeniul/ domeniile de specializare corespunzător funcţiilor didactice obţinute prin 
formarea iniţială; 

b) dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera didactică, prin sistemul de pregătire şi
obţinere a gradelor didactice; 

c) dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de conducere, îndrumare, control, evaluare în
structurile şi organizaţiile din sistemul de educaţie; 

d) dobândirea de noi competenţe, prin programe de reconversie/ readaptare a calificării pentru
noi specializări sau/ şi noi funcţii didactice, altele decât cele obţinute prin formarea iniţială; 

e) dobândirea unor competenţe complementare sau de extensie care lărgesc gama activităţilor
şi funcţiilor ce pot fi prestate de personalul didactic (predarea în sistemul E-learnig, predarea în limbi 
străine, consiliere educaţională şi orientare în carieră, educaţia adulţilor ş.a.); 

f) dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind rolurile sociale şi dezvoltarea
personală şi profesională, interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, 
asumarea de responsabilităţi privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice 
a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi ş.a. 

Formarea continuă a personalului didactic se întemeiază pe paradigma abordării prin 
competenţe şi pe conceptul de dezvoltare cumulativă a nivelului de competenţă a personalului 
didactic. Nivelul de competenţă vizat prin programele şi activităţile de formare continuă/ 
perfecţionare este evaluat în funcţie de: 

a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina şi a utiliza în mod autonom
capacităţile de cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu 
diversele cerinţe specifice unui anumit context, situaţii sau probleme; 

b) capacitatea cadrului didactic de a face faţă schimbării, situaţiilor complexe şi neprevăzute.
Necesitatea formării continue se deduce din competenţele dobândite prin aceasta: pentru a

deveni mai buni profesionişti, mai adaptaţi la nou, pentru a fi permanent în conexiune cu noile cerinţe, 
cu noile descoperiri, pentru a „updata” mereu activitatea de la catedră în ceea ce priveşte calitatea 
cunoştinţelor pe care le stăpânim, cât şi calitatea actului prin care le transmitem elevilor. 

Profesorii ar  trebui să  fie capabili să  răspundă la  provocările mereu în  evoluţie ale 
societăţii, dar să şi participe activ în această societate şi să pregătească elevi care să  înveţe  autonom 
pe  parcursul întregii  vieţi.  Ei  ar  trebui,  deci,  să  poată  arăta  în procesul de predare-învăţare,  o  
angajare continuă  a  materiei de  studiu  cu conţinutul, pedagogia,  inovaţia,  cercetarea  şi  cu 
dimensiunile  sociale  şi  culturale  ale  educaţiei.  

Formarea  profesorului trebuie  să    se  situeze  la  un  nivel  înalt  şi  să  fie  sprijinită  de 
instituţiile unde profesorul este sau va fi angajat. 

Perfecţionarea cadrelor didactice este o activitate cu conţinut pedagogic şi social proiectată, 
realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare – 
autoreglare continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale de referinţă: funcţional, 
structural, operaţional. 

La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 
pedagogice şi sociale de convertire a finalităţilor educației în obiective angajate în cadrul procesului 
de învăţămînt, în mediul şcolar şi extraşcolar.  

La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 
pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice (informaţionale, umane, 
didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces.  

La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea capacităţilor 
pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor specifice 
procesului de învăţământ, în condiţii optime, corespunzătoare contextului intern şi extern existent, pe 
termen scurt, mediu şi lung. 

Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea de 
perfecţionare a cadrelor didactice, prin consolidarea reformelor deja întreprinse şi reevaluarea 
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priorităţilor într-o societate bazată pe tehnologii avansate. Formarea continuă răspunde la aceste 
evoluţii şi la problemele lor integrabile în contextul mai larg al educaţiei permanente.  

Formarea continuă are  două funcţii generale: 
a) perfecţionarea şi înnoirea practicilor profesionale prin “actualizarea cunoştinţelor însuşite

în timpul formării iniţiale”; 
b) completarea formării iniţiale, inclusiv prin “schimbarea eventuală a orientării profesionale,

cu noi competenţe sancţionate prin diplome”. 
Obiectivele activităţii de de formare şi de perfecţionare a cadrelor didactice pot fi definite la 

nivel general şi specific, fiind exprimate în termeni de formare continuă, domeniu în care există un 
anumit consens în cadrul sistemelor de învăţămînt din ţările dezvoltate.  

Taxonomia rezultată include trei obiective generale: 
1) dezvoltarea personală şi socioprofesională a cadrului didactic prin actualizarea

competenţelor de bază, însuşirea de noi competenţe, aplicarea competenţelor de bază la nivelul 
didacticii specialităţii, iniţierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare – învăţare 
– evaluare;

2) ameliorarea sistemului de formare continuă, ofertă de cursuri, practici pedagogice  prin
favorizarea interdisciplinarităţii pe fondul valorificării conceptelor de bază, stimularea cercetării 
pedagogice/ inovaţiei la nivel individual şi în grup, aplicarea paradigmelor educaţionale la nivelul 
şcolii şi al clasei, dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor 
umane; 

3) cunoaşterea mediului pedagogic şi social prin favorizarea relaţiilor şcolii cu diferiţi agenţi
sociali, raportarea sistemului de învăţământ la problematica socio-economică,  adaptarea la 
schimbările socio-culturale specifice societăţii postindustriale/ informatizate, studierea factorilor 
psihosociali care influenţează comportamentele elevilor. 

În concluzie, aşa cum sistemul este într-o continuă schimbare şi căutare de noi direcţii şi de 
noi sensuri, de asemenea cunoaşterea şi metodele de cunoaştere se diversifică şi se dezvoltă continuu, 
toate acestea nu sunt decât dorinţa omului de a se dezvolta mereu, de a cunoaşte mereu, pentru că, aşa 
cum spunea Petre Tuţea el, omul este pururea perfectibil, mereu mistuit de visul perfecţiunii. 

Bibliografie 
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FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN SCOPUL CREȘTERII 
CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL 

prof. Maier Cristina 
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava 

Abstract: 
Sistemele educative se caracterizează prin dinamism, formarea devine o cale 

importantă pentru a asigura reformele educaţiei. Formarea continuă profesionalizează 
formatorul educaţional încât domeniul să răspundănevoilor personale ale educaţilorşi 
obiectivelor educaţiei. Profesorul profesionalizat are putereade a ameliora calitatea, de a 
promova schimbarea, de a asigura eficacitatea educaţiei, de aanticipa  schimbarea.  Formarea 
continuă  este o necesitate  permanentă  a cadrelordidactice indiferent de domeniul 
profesional şi de nivelul pregătirii fiecăruia, deoarece nici o profesie nu cere posesorului ei 
atâta competenţă, dăruire şi actualizare. 

Cuvinte cheie: competențe, calitatea în educație,  profesionalizare, activități de perfecționare 

Moto:”Progresul nu e o întâmplare, ci o necesitate”. (Herbert Spencer) 
Lucrarea  realizată,  întărește convingerea că  formarea continuă trebuie făcută în primul rând 

pornind de la faptul că aceasta conduce la creșterea calității actului educațional. 

Formarea cadrelor didactice constituie o strategie prin care se poate asigura 
dezvoltareacalităţiiînvăţămîntului. Calitatea în educaţie presupune şi puterea acesteia de diferenţiere 
înfuncţie de nivelul formării, de înzestrarea intelectuală a celor formaţi, de competenţele cerute 
depiaţa muncii. Acesta, este evident, rolul formarii continue pentru realizarea calităţii în educaţie. 

Întrucât sistemele educative se caracterizează prin dinamism, formarea devine o cale 
importantă pentru a asigura reformele educaţiei. Formarea continuă profesionalizează formatorul 
educaţional încât domeniul să răspundănevoilor personale ale educaţilorşi obiectivelor educaţiei. 
Profesorul profesionalizat are putereade a ameliora calitatea, de a promova schimbarea, de a asigura 
eficacitatea educaţiei, de aanticipa  schimbarea.  Formarea  continuă  este o necesitate  permanentă  a 
cadrelordidactice indiferent de domeniul profesional şi de nivelul pregătirii fiecăruia, deoarece nici o 
profesie nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi actualizare. 

In România, formarea continuă a personalului didactic constituie un drept care se realizează, 
în principal, prin perfecţionareşi conversie profesională. Perfecționarea se poate realiza în primul rând 
prin activitatea la catedră sub tutorial/mentorat. 

Astfel, activităţile de perfecţionare sunt incluse în programul de activitate al catedrei/ comisiei 
metodice, întocmit anual şi actualizat semestrial. În cazul catedrelor/comisiilor metodice constituite pe 
grupuri de şcoli, programul de activitate trebuie să cuprindă activităţi organizate succesiv, în mod 
echilibrat, în fiecare din unităţile de învăţământ componente. 

Activităţilemetodico-ştiinţificeşi psihopedagogice la nivel local, zonal sau judeţean sunt 
organizate şi realizate prin cercurile pedagogice.  Acestea reunesc, profesori, responsabili ai 
comisiilor metodice, directori, cadre didactice încadrate în centrele de asistenţă psihopedagogică, în 
casele corpului didactic, în învăţământul special, în palate şi cluburi ale copiilor etc. dintr-o localitate, 
dintr-o zonă, sau la nivel de judeţ. 

Cercurile pedagogice sunt foruri de sinteză, de evaluare a rezultatelor procesului de 
învăţământşi a factorilor care determină eficienţa acestuia, de comunicare şi valorificare a 
experienţelor didactice şi concluziilor cercetării pedagogice efectuată de cadrele didactice, de evaluare 
critică şi constructivă a metodelor de predare învăţare, a conţinuturilorşi modurilor de organizare a 
procesului educaţional, de lansare a unor proiecte educaţionale cu impact la nivel zonal şijudeţean. 

Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evoluţia în carieră a personalului didactic 
în acord cu noul Cadru Naţional al Calificărilor şi cu standardele ocupaţionale asociate specializărilor 
didactice, precum şi în conformitate cu noile tendinţe  privind dezvoltarea resurselor umane şi 
asigurarea calităţii în educaţie. 
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Acordarea definitivăriiîn învăţământ semnificărecunoaştereacompetenţelor minime 
acceptabile dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică şi care garantează, în 
acest fel, că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi poate intra pe o 
rută  de profesionalizare  ascendentă. 

Lăsând la o parte cele menționate mai sus, consider esențial și faptulcă, orice cadru didactic 
cu vocație trebuie să se pregătească temeinic pentru lecțiile prezentate elevilor și mai mult trebuie să 
lucreze cu el, în plan personal, astfel încât stările afective trăite în timpul orei să fie percepute de 
elevii săi încât să-i determine să dobândească cunoaștere și să fie prezenți la ore.  

Bibliografie 
FETESCU, V. Educatorul ideal în viziunea elevilor. În revista „Univers didactic”, nr.3,Iaşi,1994, 150 
p.4.
Ghid metodologic pentru formarea formatorilor. Management educaţional. Bucureşti, 2001. 254 p.5.
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MODELE DE PROBLEME ȘI REZOLVĂRI CONTABILE

administrator financiar, ec. Mărcușanu Vanda Gabriela 
Grădinița cu Program Prelungit ”Așchiuță” Suceava 

Exemplul I. Taxa pe valoare adăugată şi reducerile comerciale şi financiare 
O societate comercială livrează mărfuri la preţ de vânzare 4.960 inclusiv TVA., cost de inregistrare 3.500 lei. 
Din cauza neîndeplinirii condiţiilor din contract, se acordă o reducere de 10%. Mărfurile sunt păstrate în 
custodie la client. SC emite o nouă factură, mărfurile sunt achitate prin bancă, beneficiind de o reducere 
financiară de 3%. La sfârşitul exerciţiului financiar SC acordă incă o reducere de 5% datorită faptului că 
totalul vânzărilor către acesta a fost de 90.000 lei. 

• la furnizor
1) livrarea mărfurilor
411 

707 
4427 

Clienţi 
Venituri din vânzarea mărfurilor 
TVA colectată 

4.960 
4.000 
 960 

2) descărcarea gestiuni
607 

371 
Cheltuieli cu marfa 
Mărfuri 

3.500 
3.500 

3) anularea facturii initiale şi emitearea unei facturi noi
411 

411 

707 
4427 

707 
4427 

Clienti 
Venituri din vânzarea mărfurilor 
TVA colectată 

Clienţi 
Venituri din vânzarea mărfurilor 
TVA colectată 

-4.960

4.464 

-4.000
-960

3.600 
  864 

4) incasarea facturii cu reducerea financiară de 3%

5121 
667 

411 

411 

4427 

Clienţi 
Cont la bancă in lei ( 4.464*97%) 
Ch. privind sconturile (4464-
4330,08)/1,24 

TVA colectată 
Clienţi 

4.330,08 
   108 

-25,92

4.438,08 

-25,92

5) la sfârşitul exercitiului financiar 90.000*5%=4.500
411 

707 
4427 

Clienţi 
Venituri din vânzarea mărf 
(4.500/1,24) 
TVA colectată 

-4.500
-
3.629 
  - 
871 

• la client
1) primirea mărfurilor in custodie

8033 Valori materiale primite in custodie 4.000 

2) primirea noii facturi cu reducerea comercială de 10%

371 
4426 

401 Furnizori 
Mărfuri 
TVA dedutibil 

3.600 
   864 

4.464 

3) iesirea mărfurilor in custodie
8033 Valori materiale primite in custodie 4.000 

4) achitarea mărfii cu reducerea financiară de 3%
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401 

4426 

5121 
767 

401 

Furnizori 
Cont la bancă in lei 
Venituri din sconturi obţinute 

TVA deductibil 
Furnizori 

4.438,08 

-25,92

4.330,08 
   108 

-25,92
5) la sfârşitul exercitiului financiar 90.000*5%=4.500

607 
4426 

401 Furnizori 
Cheltuieli privind mărfurile 
TVA deductibil 

-3.629
- 871

-
4.500 

Exemplul II. Ambalaje care circulă in regim de restituire 
O societate comercială livrează mărfuri în valoare de 4.000 lei plus TVA în ambalaje restituibile evaluate la 
500 lei. Clientul reţine pentru sine ambalaje in valoare de 200 lei. Costul mărfurilor vândute este de 3.200 
lei. 

• la furnizor
1) livrarea mărfurilor

411 
707 
4427 
419 

Clienţi 
Venituri din vânzarea mărfurilor 
TVA colectată 
Clienţi creditori 

5.460 
4.000 
960 
500 

2) descărcarea gestiunii
607 

371 
Cheltuieli cu marfa 
Mărfuri 

3.200 
3.200 

3) ieşirea ambalajelor
358 

381 
Ambalaje aflate la terţi 
Ambalaje 

500 
500 

4) stingerea datoriei şi reducerea creanţei
419 

411 
Clienţi creditori 
Clienţi 

300 
300 

5) primirea ambalajelor restituite
381 

358 
Ambalaje 
Ambalaje aflate la terţi 

300 
300 

6) considerarea ambalajelor nerestituite ca vândute
419 

708 
4427 

Clienţi creditori 
Venituri din activităţi diverse 
TVA colectată 

200 
161,29 
 38,71 

7) descărcarea gestiunii de ambalajele vândute
608 

358 
Cheltuieli privind ambalajele 
Ambalaje aflate la terţi 

200 
200 

• la client
1) recepţia mărfurilor şi inregistrarea ambalajelor

371 
4426 
409 

8033 

401 Furnizori 
Mărfuri 
TVA deductibil 
Furnizori debitori 

Valori materiale în custodie 

4.000 
   960 
   500 

   500 

5.460 

2) restituirea ambalajelor
401 

409 

8033 

Furnizori 
Furnizori debitori 

Valori materiale în custodie 

300 
300 

300 
3) inregistrearea ambalajelor nerestituite

381 Ambalaje 161,29 
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4426 
409 

8033 

TVA deductibil 
Furnizori debitori 

Valori materiale în custodie 

  38,71 
200 

200 

Exemplul III. Facturi neintocmite şi facturi nesosite 
O societate comercială livrează pe bază de aviz de insoţire produse finite în valoare de 6.000 lei plus TVA. 
Ulterior se trimite factura şi se decontează prin bancă. Preţul de inregistrare al produselor finite este de 3.900 
lei. Clientul inregistrează primirea bunurilor in categoria materiilor prime. 

• la furnizor
livrarea produselor pe bază de aviz 

418 
701 
4428 

Clienţi facturi neintocmite 
Venituri din vânzare produse finite 
TVA neexigibilă 

7.440 

6.000 

1.440 
1) descărcarea gestiunii

711 
345 

Variaţia stocurilor 
Produse finite 

3.900 
3.900 

2) emiterea facturii fiscale
411 
4428 

418 
4427 

Clienţi/Clienţi facturi neintocmite 
TVA neexigibilă/TVA colectată 

7.440 
1.440 

7.440 
1.440 

3) încasarea facturii
5121 

411 
Cont la bănci in lei 
Clienţi 

7.440 
7.440 

• la client
1) recepţia mărfurilor pe bază de aviz

301 
4428 

408 

Materii prime 
TVA neexigibil 
Furnizori facturi nesosite 

6.000 
1.440 

7.440 
2) primirea facturii

408 
4426 

401 
4428 

Funizori facturi nesosite/ Furnizori 
TVA deductibilă/TVA neexigibilă 

7.440 
1.440 

7.440 
1.440 

3) achitarea datoriei
401 

5121 
Furnizori 
Cont la bancă in lei 

7.440 
7.440 

Exemplul IV. Avansurile şi taxa pe valoare adaugată 
Furnizorul primeste un avans de 8.000 lei, conform contractului, a cărei valoare totală este de 15.000 lei plus 
TVA. Furnizorul emite şi trimite factura aferenă avansului. Preţul de înregistrare al mărfurilor este de 9.000 
lei. Ulterior se plăteşte prin bancă şi restul facturii. 

• la furnizor
1) încasarea avansului

5121 
419 

Cont la bănci in lei 
Clienţi creditori 

8.000 
8.000 

2) emiterea facturii pentru avans
4428 

4427 
TVA neexigibilă 
TVA colectată (8.000*24/124) 

1.548,39 
1.548,39 

3) livrarea bunurilor
411 

707 
4427 

Clienţi 
Venituri din vânzarea mărfurilor 
TVA colectată 

18.600 
15.000 
 3.600 

4) descărcarea gestiunii
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607 
371 

Ch.privind mărfurile 
Mărfuri 

9.000 
9.000 

5) regularizarea avansului
419 
4428 

411 
4427 

Clienţi creditori/Clienti 
TVA neexigibil/TVA colectată 

 8.000 
-1.548,39

  8.000 
-
1.548,39 

6) încasarea facturii rămase
5121 411 Cont la bănci in lei/Clienţi 10.600 10.600 

• la client
1) plata avansului

409 
5121 

Furnizori debitori 
Cont la bănci in lei 

8.000 
8.000 

2) primirea facturii pt avansul plătit şi inregistrarea taxei deductibile
4426 

4428 
TVA deductibilă 
TVA neexigibilă  

1.548,39 
1.548,39 

3) recepţia mărfurilor

371 
4426 

401 Furnizori 
Mărfuri 
TVA deductibilă 

15.000 
 3.600 

18.600 

4) regularizarea avansului
401 
4426 

409 
4428 

Furnizori/Furnizori debitori 
TVA deductibilă/TVA 
neexigibilă 

     8.000 
-1.548,39

8.000 
-
1.548,39 

4) plata facturii rămase
401 

5121 
Furnizori  
Cont la bănci in lei 

10.600 
10.600 
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INTERDISCIPLINARITATEA ÎN PREDAREA 
ȘI ÎNVĂȚAREA CHIMIEI 

prof.dr.Maxim Cristina, 
Colegiul Național”Mihai Eminescu” Suceava 

Abstract 
Un învăţământ de calitate are ca scop formarea la elevi a unei gândiri sistemice, integrative 

asupra vieţii. Apare necesitatea formării unor competenţe integrate, care să permită corelarea 
limbajelor specific mai multor discipline, transferul de cunoştinţe şi metode dintr-o disciplină în 
alta.Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe elevi să dobândească o privire de ansamblu 
asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor 
scopurile de mijloace. 

Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, creativitate, cunoaștere 

Abordarea interdisciplinară pornește de la ideea că nici o disciplină de învătământ nu constitue 
un domeniu închis, ci se pot stabili legături între discipline.Succesul în activitatea cu elevii este posibil 
numai dacă acestia pot să coreleze interdisciplinar informațiile obtinute în lectii.Formarea viziunii 
interdisciplinare asupra lumii și în același timp formarea elevilor pentru a fi apți să realizeze abordări 
de acest fel, necesită modalități de lucru care prilejuiesc exersarea principalelor procese ale găndirii, 
fără de care nu este posibilă cunoașterea multiplelor și variatelor interdependențe dintre fenomenele 
lumii reale.Interdisciplinaritatea oferă garanţia achiziţionării unui minim de cunoştinţe de bază, cu 
adevărat relevante, din toate domeniile cunoaşterii. Totodată, aceasta poate face ca elevii să devină 
conştienţi de importanţa autoeducaţiei şi a educaţiei permanente în formarea lor ca oameni. Toate 
formele educaţiei (intelectuală, socio – profesională, spirituală, morală şi religioasă, sexuală, fizică, 
estetică etc.) necesită o abordare interdisciplinară. 

Chimia, ştiinţă interdisciplinară prin definiţie, oferă numeroase ocazii abordărilor 
interdisciplinare,prin aplicabilitatea ei în majoritatea omeniilor şi specializărilor. Receptarea 
informaţiilor despre structura şi utilizarea substanţelor chimice cer de la sine astfel de abordări 
integrate, care fac conţinuturile învăţării nu doar mai complexe, ci şi mult mai interesante, mai 
atractive pentru elevi. 
Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conținuturilor,obiectivelor,dar se crează și un 
mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime liber,să lucreze eficient,individual sau în echip 

Predarea conţinuturilor din perspectiva interdisciplinară are avantaje multiple 
 Clarifică mai bine și cu mai multa ușurință o anumită temă
 Permite aplicarea cunoștințelor teoretice în domenii diferite
 Permite elevului să acumuleze informaţii ce potfi aprofundate în anii următori;
 Descoperă taine ale temei in discuţie;
 Creează ocazia de corelare a limbajelor diferitelor discipline;
 Permite aplicaţia cunoştinţelor în practică;
 Favorizează o economie de timp de învăţare conform raportului dintre cantitatea de cunoştinţe

şi volumul de învăţare.
La acestea se adaugă şi avantajele vizând formarea personalităţii elevului pe diverse planuri: 
intelectual, emoţional, social, estetic şi fizic. 

Interdisciplinaritatea constituie o modalitate a ştiinţei contemporane, realizată îndeosebi sub aspect 
metodologic, fiind o problemă cu finalitate şi în practica ştiinţifică umană.Interdisciplinaritatea 
constituie, în primul rând, o încercare de a reda unitatea ştiinţei în ansamblul ei, ca reflectare a unităţii 
reflective. 

Realizarea interdisciplinarității presupunea portul creator al profesorului. Aceasta se poate 
manifesta astfel: 

• la nivelul autorilor de planuri, programme și manuale școlare, teste sau fișe de evaluare a
performanțelor elevilor, care pot avea caracter disciplinar sau interdisciplinar;
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• La nivelul profesorilor în procesul didactic de învațare și evaluare, în activitățile extradidactice
și alte activități specifice.

Predarea- învățarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecții, care activează pe 
elevi, le stimulează creativitatea și contribuie la unitatea procesului instructiv-educativ, la consolidarea 
bazei unei  culturi vaste. 
Interdisciplinaritatea Chimie - Matematica : 
Vizează aplicarea cunoștințelor de matematică, de exemplu notiuni ca: proporția, proprietățile 
proporției, șiruri de rapoarte, regula de trei simplă, procente etc, pentru întelegerea și însușirea corectă 
a noțiunilor de chimie (masa atomică, masa moleculară, masa molară), a legilor fundamentale ale 
chimiei (legea conservării masei substantelor, legea proportiilor definite) și a calculelor chimice 
(compoziți aprocentuală, calcule pe baza formulelor și a ecuațiilor reacțiilor chimice, concentrația 
soluțiilor) 
Cunoștinteledesprerapoarte, proporții, procentesuntindispensabileelevilorpentrustudiullegilorgazelor, 
densității relative, legiiechivalențilorchimicișipentrurezolvareaproblemelor cu amestecuri de 
soluțiisolide (aliaje), lichidesaugazoase. 
Interdisciplinaritateachimie-matematică se evidentiazăși în reprezentările grafice pentru: 
 viteza de formare a unui produs în raport cu concentrațiile reactanților dependența vitezei de

reactie de temperatură ;
 variația vitezei de reacție în timp ;
 reprezentarea grafică a curbelor de neutralizare, iar în cadrul capitolului "Echilibre chimice"

prin calculul concentrațiilor tuturor componentelor unui sistem aflat în echilibru, la o anumită
temperatura;

 calculul pH utilizând notiunile de logaritmi studiate la matematică;
InterdisciplinaritateaChimie - Fizica - Matematica 
Se poate evidenția în cadrulurmatoarelor lecții: 
 Legile gazelor;
 Cădura de reacție (are la baza principiul I al termodinamicii);
 Teoria ciocnirilor - teoria cinetico - moleculară pentru explicarea vitezei de reacție
 Sisteme în echilibru (fizice si chimice);
 Electroliți. Conductibilitate electrică;
 Potențial de oxido-reducere. Electrod normal de hidrogen. Pile electrice;
 Electroliza topiturilor și soluțiilor.

InterdisciplinaritateaChimie–Biologie 
Chimia și biologia sunt două discipline fără de care explicarea modificărilor biochimice în 
organismele vii, existența vietii, evolutia de zi cu zi a tot ceea ce ne înconjoară nu ar putea fi 
explicat.Studiul chimiei si biologiei merge în tandem, având în vedere faptul că prin studiul chimiei 
comunicăm elevilor cunoștinte referitoare la substante de natură organicăși implicarea lor în 
transformări biochimice . 
Teme care se pot aborda interdisciplinar sunt extreme de multe:aminoacizi, proteine, acizi 
nucleici(transmiterea caracterelor genetice, dezechilibru proteic al organismelor, respiratia),aldehide în 
procesul vederii( ochiul),zaharide(metabolizarea glucidelor,rolul celulozei ca polizaharida de schelet), 
procesul de fotosinteza, ph-ul, solutii tampon cu rol de reglare a pH-ului fluidelor biologice. 
Cercetarea activității enzimelor 

Tema abordată este un exemplu perfect de interdisciplinaritate chimie-biologie,care își 
propune să explice elevilor cum actionează amilaza salivară(enzimă) asupra amidonului (polizaharidă) 
și să punăîn evidență prezența unei proteine în salivă, și anume mucina. 

Lecția s-a adresat elevilor de clasa a XI,bazată pe experimentul de laborator,elevii exersând 
transferul de cunoștinte la chimie ăn clasa a X la Capitolul Compuși organici cu acțiune biologică. 
Activitatea interdisciplinară a fost desfașurată după ce în prealabil elevii și-au însușit cunoștințe 
referitoare la aparatul digestiv,digestie,rolul digestiei. 

Prin experimentul de laborator elevii  exersează degradarea amidonului de către amilaza 
salivară până la dextrine, bazîndu-se pe reacția de culoare a amidonului cu o sol. de iod/iodură de 
potasiu. De asemenea experimentează reacția de precipitare a proteinei din salivă, mucina (denaturarea 
proteinelor) cu sol .de HNO3 și punerea ei în evidență prin reacția xantoproteică. 
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Corelarea interdisciplinară chimie - fizica –matematica în studiul legii lui Hess 
Parcurgerea chimiei ,ca obiect de învatamânt, implică permanent corelații cu unelecunoștinte 

din domeniulmatematicii, fizicii, biologiei, discipline cu profiltehnic. Aceste corelații permit 
atâtadâncirea orizontului informațional  cât șisporirea functionalității și operaționalității cunoștințelor. 

Astfel termodinamica și electrochimi presupun folosirea corectă a unor cunoștințe teoretice și 
deprinderi practice însușite în cadrul fizicii și matematicii.  
Un exemplu ilustrativ îl prezintă legea lui Hess a cărei corelare interdisciplinară presupune formularea 
unor obiective cognitive șioperaționale prezentate în tabelul de mai jos 
Se constată căo știintă interdisciplinară nu poate apărea decât prin existența unor componente comune 
de structură , teoretice și sectionale între cele douăstiinte de bază . 

Apariția biochimiei ca ,, disciplină de graniță" este motivată în primul rând de faptul că 
materia vie are la bază o structură atomo-moleculară formată din aceleași elemente chimice care stau 
și la baza materiei inerte. Astfel noțiunile de zahari de ,grasimi, aminoacizi, și proteine se întâlnesc și 
la obiecteca : anatomia și fiziologia omului, medicina internă , chirurgie, farmacologie, microbiologie, 
care ajutăpeelevi la pătrunderea în tainele organismului uman. 

Capitolul aminoacizi și proteine constituie baza de plecare în întelegerea noțiunilor de genetică 
moleculară studiate la biologie. 

Denumirea 
experimen

tului 

Substanţe 
şi 

ustensile 

Mod de lucru Observaţii/Concluzii 

1. Acțiunea
amilazei
salivare
asupra
amidonului

-sol. de
amidon
fiartă;
-sol.I2/KI;
-salivă;
-doua
eprubete;
-pipete

Sol. de amidon, fiartă se introduce  
în două eprubete (câte 10 ml) ; 
În prima eprubetă  se introduc 
câteva picături de I2/KI(1-
2picături);  
În a doua eprubetă  se introduc 2ml 
de salivă și se agită puțin eprubeta; 
După aproximativ 1 min se adaugă 
același număr de picături de I2/KI. 
Colectarea salivei: 
Clătește-ți gura de câteva ori cu 
apă rece, apoi ține în gură, max un 
minut, 20 ml apă cu temperatura de 
aproximativ 400 C. Colectează 
extractul de salivă” într-un păhărel 
cu etichetă. 

În prima eprubetă apare o colorație 
albastru – violet până la negru, 
specifică identificării amidonului cu 
I2/KI. 
În a doua eprubetă  apare o colorație 
galbenă, pentru că nu mai există 
amidon, saliva l-a transformat în  
dextrine. 
Concluzia: enzima, amilaza salivară, a 
degradat amidonul în compuși mai 
simpli (dextrine) 

2. Acțiunea
tripsinei
asupra
laptelui

- cheag
natural;
- lapte
nepasteuriz
at;
- eprubete;
- pipete;

Adaugă, 10 picături de cheag 
natural(tripsină) la 10 ml de lapte, 
într-o eprubetă. 
Agită eprubeta, apoi las-o timp de 
câteva min în repaus. 

În eprubetă, laptele s-a coagulat. 
Laptele sub actiunea conjugată a 
acidifierii lactice si a unei proteolize 
determinate de enzimele coagulante 
din cheagul natural trece din stare 
lichidă într-o masă gelificată, elastică, 
de o anumită consistență, denumită 
coagul. 
Concluzia: enzima, tripsina, a 
descompus laptele în compuși mai 
simpli (se realizează separarea 
cazeinei și a altor substanțe din lapte în 
scopul obținerii brânzei. 
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• Acizii nucleic și rolul lor genetic, codul genetic și sinteza proteinelor; gena –structura și functie;
mutațile și mecanismul lor molecular.
Din analiza succintă a acestei teme se conturează urmatoarele situații :
1. cunostințele de  chimieorganică predate înclasa a X-a servesc pentru întelegerea noțiunilor de
biologie .
2. cunoștintele de chimie servesc la întelegerea și cunoașterea :
- cărămizilor de construcție a organismului :
- cumparticipăaminoacizii la formareaproteinelorspecifice ;
- la înțelegerea mecanismului metabolismului protidic;
- la efectuarea unor probe de laborator clinic;
- structura AND si ARN ;
- întelegerea mecanismului apariței vieții.
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FLEXIBILIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE 

prof. înv. primar Nastasi Corina, 
Școala Gimnazială “Petru Mușat” Siret 

Abstract: 
Formarea continuă a cadrelor didactice are un real impact asupra sistemului educațional și 

favorizează relaționarea acesteia cu factorii sociali, economici și comunicaționali, creșterea expertizei 
pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu 

Cuvinte cheie: formare continuă, program de formare, competențe, abilități 

Calitatea actului educaţional este condiţionată într-o mare măsură de profesionalismul 
cadrelor didactice. Profesorii joacă diverse roluri într-o sală de clasă, însă unul dintre cele mai 
importante este  acela de manager al clasei. Într-o sală de clasă prost gestionată, predarea şi învăţarea 
eficientă nu se pot realiza. Profesorii eficienţi vor realiza progrese cu toţi elevii, indiferent de nivelul 
de eterogenitate din clasele lor. 

La nivel operational, perfecționarea personalului didactic vizează stimularea capacităților 
pedagogice și sociale de proiectare, realizare, dezvoltare și finalizare a activităților specifice 
procesului de învățământ (lecții, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenție; activități 
extrașcolarecu: elevii, cadrele didactice, părinții, alți reprezentanți ai comunității educative; activități: 
manageriale, metodice, de asistență psihopedagogicăși socială, de orientare școlarăși profesională, de 
consiliere), în condiții optime, corespunzător contextului intern și extern existent, pe termen scurt, 
mediu și lung. 

Dezvoltarea competențelor și abilităților personalului didactic implicat în asigurarea calității 
în învățământ presupune formarea noilor competențe, dar și adaptarea cunoștințelor asimilate la 
cerințele noilor sisteme conceptuale de educație pentru asigurarea unei pregătiri pedagogice, didactice 
și practice de înaltă calitate. 
Dezvoltarea profesională prin participarea la cursurile de perfecţionare este necesară pentru ca 
profesorul să poată oferii o imagine asupra lumii ştiinţifice contemporane şi să îşi însuşească maniere 
eficiente de interacţiune cu elevii. 

Formarea continuă a cadrelor didactice are un real impact asupra sistemului educațional și 
favorizează relaționarea acesteia cu factorii sociali, economici și comunicaționali, creșterea expertizei 
pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu. 
În cadrul formării continue a cadrelor didactice, persoanele formate nu constituie doar un obiect al 
formării ci constituie elemente active ale formării deschise unui parteneriat cu formatorii. 

Profesorul ca manager al clasei de elevi trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra 
învăţământului şi educaţiei, să elaboreze proiecte educaţionale, să organizeze activităţi didactice şi 
educaţionale, să coordoneze elevii în procesul de învăţare, să rezolve situaţii conflictuale, să 
consilieze elevii cu probleme. Ca urmare, profesorul are nevoie de o formare continuă atât pentru a 
deveni un bun manager, cât şi pentru a se adapta el însuşi ca individ la societatea postmodernistă. 

Personalul didactic solicită tot mai mult parcurgerea unor stagii de formare aplicate, la obiect, 
care să pună accent mai mult pe rezolvarea unor probleme apărute la locul de muncă, pe elememte de 
proiectare şi organizare apte să-i ajute să obţină performanţe în activitate, şi nu pe aspectele strict 
teoretice. 

De multe ori, după parcurgerea unui program de formare, ramâi plăcut surprins de importanța 
informațiilor, de maniera prezentării și transmiterii acestora. Și nu numai atât (în condițiile în care 
educabilii noștri sunt tot mai energici, beneficiază de multe surse de informare, sunt mult mai 
receptivi și curioși), ”inveți”, la rândul tău,cum să le captezi elevilor atenţia şi să le-o menţii pe tot 
parcursul lecţiilor, , să predai accesibil şi convingător noile cunoştinţe, să creezi situaţii de învăţare 
adecvate, să dirijezi învăţarea şi să obţii feed back, ori de câte ori este nevoie, să evaluezi prin metode 
variate. 
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Accesul la cunoaştere este un aspect esenţial al unei societăţi a cunoaşterii. Cadrele didactice 
şi formatorii sunt actori-cheie în orice strategie ce are în vedere stimularea şi dezvoltarea unei 
societăţi sau economii. 

Toate aceste demersuri converg în promovarea culturii educaționale, penetrarea sistemului 
educațional în baza descentralizării și a transferului de responsabilități și asigurarea ambianței 
adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea programelor de formare. 
Ruptura dintre formarea iniţială şi cea continuă reprezintă o altă mare problemă care se cere rezolvată 
printr-o soluţie modernă şi flexibilă. Se ştie că între cele două dimensiuni formarea iniţială şi formarea 
continuă trebuie să existe o interacţiune permanentă, dublată de o coerenţă a politicilor educaţionale în 
domeniu. 

Parcurgerea modulelor de formare susțin calitatea noastră a cadrelor didactice ca modele de 
persoane educate, exemplificând virtuţile pe care ne străduim să le inspirăm elevilor lor — curiozitate, 
toleranţă, onestitate, cinste, respect faţă de diversitate şi aprecierea diferenţelor culturale - şi 
capacităţile care sunt necesare pentru dezvoltarea intelectuală. Astfel, străduindu-se să-şi 
îmbunătăţească stilul de predare,( in urma perfecționării, formării și dezvoltării profesionale) 
profesorii, îşi examinează critic activitatea proprie, se străduiesc să-şi aprofundeze cunoaşterea, să-şi 
îndrepte judecăţile şi să-şi adapteze predarea la noile descoperiri, idei, teorii. 

Astăzi, metodele de instruire se coagulează în strategii din ce mai inovative pentru a face din 
fiecare oră o cale de acces la metode şi instrumente de cunoaştere. De cele mai multe ori, profesorii 
sunt nevoiţi să apeleze la cursuri de formare continuă pentru a afla ce este inovator şi pentru a se putea 
adapta la specificul materiei predate. Reţelele parteneriale sunt o soluţie a realizării formării 
profesionale a cadrelor didactice, iar aceste reţele se pot susţine pe o bază informaţională foarte bine 
pusă la punct. Noile tehnologii pot contribui la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi fac 
posibile rezultate din cele mai interesante. 
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CONSTRUIND O ȘCOALĂ INCLUZIVĂ ȘI DEMOCRATICĂ 

Prof. consilier școlar Maria Adriana Nichitean - CJRAE Suceava 
Director CJRAE Suceava, prof. Maria Pavelescu 

Abstract: 
Proiectul ,,Building Inclusive and Democratic School Culture”, finanțat prin Granturile Spațiului 
Economic European (SEE) și Norvegiene al cărui beneficiar este Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Suceava, își propune promovarea educației incluzive și democratice în școala 
românească. Chiar dacă un singur profesor nu este capabil să schimbe întregul sistem, poate cu 
siguranță să-și adapteze stilul de predare și modul de organizare a orei adoptând o atitudine deschisă 
față de învățarea și aplicarea unor metode didactice inovative și incluzive. Această deschidere ar 
favoriza la rândul ei schimbarea atitudinii generale față de diversitate. 

Cuvinte cheie: educație incluzivă, echitate, învățare prin cooperare; 

Un sistem de învățământ poate fi considerat cu adevărat eficient atunci când reușește să 
dovedească faptul că oferă în mod echitabil accesul la educație tuturor elevilor, prin conținuturile pe 
care le propune în mod diferențiat, prin strategiile și metodele promovate la clasă, prin dezvoltarea 
profesională a profesorilor în direcția unei educații incluzive și democratice. Măsura succesului 
educației făcute în școală nu este numărul de elevi olimpici la nivel național și internațional, ci mai 
degrabă numărul mare de elevi care reușeșc să urmeze întregul traseu educațional propus fără sincope 
majore. 

Proiectul ,,Building Inclusive and Democratic School Culture”, finanțat prin Granturile 
Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene – Mecanismul Financiar 2014-2021 – Programul 
de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor din România, Nr. de referință 2018-EY-
PMIP-R2-0008, al cărui beneficiar este Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Suceava, și-a propus creșterea calității serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică, în 
contextul unui mediu socio-educațional dinamic, cu accent pe incluziune și educație democratică. În 
cadrul a două mobilități în Islanda au fost formați  9 experți CJRAE Suceava, care vor susține în anul 
2020 ateliere de lucru cu ceilalți profesori consilieri școlari din județul Suceava, cu profesori, elevi și 
părinți, promovând educația incluzivă și democratică în școlile românești.  

Dezideratul declarat al sistemului de învățământ românesc este acela de a oferi șanse egale la 
educațietuturor copiilor. Egalitatea însă nu este o soluție viabilă într-o societate actuală a diversității 
culturale, etnice  și cu indivizi cu potențiale diferite. Oricât de mult ne-am dori, nu toți suntem egali, 
nu toți dispunem de același potențial, de aceleași resurse. Nu toți elevii învață în același ritm, nu toți 
elevii sunt stimulați de aceleași metode de învățare. La această diversitate se adaugă și o creștere a 
discriminării copiilor cu cerințe educative speciale (fie că sunt supradotați sau cu deficiențe 
intelectuale), a copiilor de alte etnii, a copiilor din familii cu venituri financiare precare. Profesorul 
este cel care, prin abordarea diferențiată a conținuturilorla clasă, prin felul în care interacționează cu 
copii aflați în risc de discrimare, poate oferi un exemplu.  

O soluție la problema mai sus amintită poate fi educația interculturală, bazată pe incluziune. 
Studiind numeroasele definiții și teorii ale educației interculturale, începând cu cele din Europa și 
terminând cu cele din SUA, concluzia la care s-a ajuns e aceea că două sunt scopurile principale 
comune ale majorității speciliștilor din educație, și anume: 

1. Toți cursanții să devină „competenți intercultural”:
a. Învățând să normalizeze diversitatea în general și să perceapă avantajele ei;
b. Trăind și excelând într-o societate modernă interculturală;

2. Toți cursanții să aibă oportunități egale de a avea acces la procesul de învățare.
Care sunt cele mai importante competențe pentru societățile noastre actuale atât de diverse, pe

care trebuie să le dezvoltăm la cursanții nostri pentru a-i pregăti pentru viață într-o societate 
multiculturală? Sven Sierens introduce ideea de a-i echipa pe tineri cu trăsături cognitive, atitudini și 
aptitudini necesare într-o lume multiculturală, multinațională și internațională. Toate aceste trei 
componente pot fi reunite sub umbrela aceluiași termen: competențe interculturale. 

Formarea continuă ca dezvoltare și extindere de competențe 116



Întrebați care ar fi cele mai importante competențe necesare elevilor pentru a supraviețui 
decent într-o societate atât de diversă, cel mai adesea, indiferent de naționalitate și etnie, aceștia au 
enumerat următoarele: abilitățile de comunicare, aptitudinile de lucru în echipă, atitudinea tolerantă, 
abilitatea de a privi lucrurile din perspective diferite, gândirea creativă, flexibilitatea, gândirea critică/ 
capacitatea de a selecta informațiile, abilitățile de comunicare în limbi străine, managementul 
conflictului, spiritul de inițiativă, stilul individual de muncă. 

. Educația incluzivăpresupune metodele active și incluzive de predare ce antrenează în mod 
vizibil aceleași competențe, indiferent de nivelul sau tipul de de învățământ. Cursanții din 
învățământul profesional ar putea fi dintre aceia cu un nivel scăzut de succes academic sau chiar aceia 
cărora metodele tradiționale de învațare nu le-au plăcut, motiv pentru care au ales acest tip de 
pregătire mai degrabă practică decât teoretică. Deși pregătirea profesională presupune mai multe ore 
de practică, cursanții tot trebuie să studieze și subiecte teoretice, așadar e firesc să ne întrebăm cum 
putem să antrenăm abilitățile sociale necesare în piața muncii de astăzi într-un mod mai activ și 
creativ? 

Probabil că majoritatea profesorilor pot fi de acord că orice fel de educație, în special educația 
formală, trebuie să-i pregătească pe elevi pentru lumea de dinafara clasei. Dacă ne gândim la viața de 
zi cu zi a unui adult, atât sub aspect personal cât și profesional, realizăm că aptitudinile si 
competențele precum organizarea, explicarea, întelegerea unei diagrame, investirea, extragerea unor 
concluzii, negocierea, evaluarea, compararea prioritățiilor, calcularea, vorbitul în public, articularea 
gândurilor, etc. reprezintă o mare parte din ea. Este puțin ciudat ca elevilor noștri să le fie evaluate 
domenii atât de limitate de competențe, în timp ce adulții sunt apreciați dintr-o perspectivă mult mai 
largă, ținând cont de faptul că aptitudini atât de diferite sunt foarte apreciate atât în plan privat cât și în 
piata muncii.  

Elisabeth Cohen (2014) susține că în primii cinci ani din experiența educațională a unui elev, 
profesorii încă lucrează într-un mod activ și creativ la dezvoltarea abilităților sociale. Totuși, pe 
măsură ce avansează în sistemul educational, elevii sunt mai predispuși să se confrunte cu situația în 
care profesorul vorbește iar ei trebuie să asculte și să memoreze. Se așteaptă ca abilitățile sociale să 
fie demonstrate de către elevi, fără ca acestea să fie menționate în curriculum. Cu toate acestea, odată 
cu absolvirea și căutarea unui loc de muncă, aceste abilități sociale devin o cerință importantă pentru a 
adaptarea la un mediu cultural divers.  

Privind diversitatea ca fiind mai mult decât varietate etnică, este clar că elevii noștri trăiesc 
într-o societate complexă. Chiar dacă îi separăm în săli diferite de clasă și încercăm să îi împărțim în 
baza unor criterii generale cum ar fi etnia, aptitudinile lingvistice, performanțele obținute la examene 
sau după variabile socio-economice ce le influențează statutul, vom constata că ei oricum 
interacționează cu diverse alte ocazii. Concluzionăm astfel că e foarte important pentru dezvoltarea 
constructivă a societății în care trăim să antrenăm aceste competențe și aptitudini de a interactiona în 
mod respectuos, regulat și constant, pentru ca acest mod de relaționare să devină o normalitate și nu 
doar o situație contextuală.  

Se întâmplă adesea ca elevii noștri să nu experimenteze echitatea în interacțiunile lor de la 
școală sau din afara ei, iar în această situație, un rol important în combaterea discriminării îl au 
cadrele didactice.  

Ce ar trebui să se schimbe astfel încât interacțiunile de zi cu zi să fie bazate pe respect și 
egalitate și nu pe stereotipuri și discriminare? Este clar că structurile de putere din societate sunt mult 
mai solide comparativ cu ceea ce ar putea fi schimbat în timpul unei ore de curs, însă schimbarea ar 
deveni sesizabilă dacă indivizii care mențin acele structuri și-ar lua responasbilitatea de a face 
transformări de-a lungul timpului la nivel de sociatate, atât în clasă cât și în familie. Totuși, dacă 
aceștia nu sunt conștienți de privilegiile lor ca un grup dominant, atunci puține lucruri se pot schimba. 

Competențele ce trebuie antrenate pentru a combate atitudinile de superioritate și 
mecanismele de putere ce le întrețin sunt numeroase. Considerăm că una dintre cele mai importante 
abilități este cea de a gândi critic, pentru că ne permite să cercetăm de unde vine informația și să 
privim lucrurile din perspective diferite etc., lucru esențial la momentul de față în societatea informată 
unde social media, este una dintre principalele surse de informații ale elevilor noștri. Este esențial ca 
aceștia să învețe să diferențieze sursele sigure și calitative de informare de cele nesigure sau false, 
pentru a corela informațiile noi cu cele deja cunoscute și a trage concluzii proprii în loc să accepte în 
mod automat ceea ce afirmă persoanele cu autoritate că este adevărat.  
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Școalaincluzivă și democratică are în vedere crearea de oportunități în care elevii să își 
antreneze gândirea critică, abilitățile de lucru în echipă și de comunicare, pentru a întelege că 
diversitatea în societate este un avantaj și nu o problemă. Obiectivul este de asemenea de a înțelege că 
principiile ce țin de cultura oamenilor nu sunt neapărat determinate de locul sau mediul în care ei sau 
părinții lor au fost născuți, deși acesta are de-a face cu influența adusă în viețile lor.  

Desigur, conținutul materialelor educative este o parte importantă în modul în care copiii și 
tinerii se acomodează cu stereotipurile. La ora actuală, majoritatea țărilor vestice care tind să se 
concentreze pe prioritățile grupurilor dominante și pe felul acestora de a trăi întreținând astfel curentul 
de tip naționalist, contribuie la crearea unei atmosfere scindate de tipul „noi vs. ei”, „noi” fiind cei 
care aparțin grupului dominant, deținând puterea și fiind privilegiați doar pentru faptul că „ei” adică 
„ceilalți” aparțin diferitelor grupuri minoritare sau dominante. 

Dar nu doar materialele educative sau curriculumul pot influența atitudinea elevilor asupra 
diversității. O influență mult mai mare ar putea avea atitudinea persoanelor asupra oamenilor ce au 
fost etichetați ca fiind „diferiți” și modul concret în care aceștia aleg să interactioneze direct cu 
indivizii ce aparțin acelui grup minoritar. A învăța despre alți oameni și cultura lor nu este suficient ca 
să-ți poți schimba atitudinea despre aceștia, însă experimentând o conexiune reală, profundă și 
personală, probabil ar ajuta mai mult. Ponterotto (1993) sintetizează „Din neferire, din cauza lipsei 
contactului direct și a disponibilității minime de a cunoaște în mod autentic persoane din grupul 
minoritar, categorizarea cognitivă în funcție de rasă și etnie se bazează exclusiv pe stereotipuri”. 
Desigur, nici măcar în clasele incluzive nu putem evita transmiterea stereotipurilor pentru că nu este 
suficient doar să îi punem în bancă unul lângă altul, pentru câteva ore, nici să îi grupăm aleatoriu 
atunci când rezolvă diverse sarcini școlare. 

Elisabeth Cohen, printre alții, a studiat modul în care învățarea prin cooperare contribuie la 
diminuarea frecvenței de apariție a atitudinilor discriminatorii: „Dacă studenții nu au oportunitatea să 
interacționeze între ei, atunci nu există nicio șansă pentru a combate prejudecățile culturale. 
Interacțiunarea de grup oferă contextul pentru a le demonta, însă sarcina profesorului este mult mai 
complexă decât a distribui simple sarcini de lucru în grup”. 

Așadar, învățarea prin cooperare nu contribuie doar la înțelegerea mai aprofundată a 
cunoștințelor transmise de către profesor elevilor săi, ci și la dezvoltarea abilităților interculturale și 
atitudinii incluzive, ce-i pregătesc pe aceștia pentru a deveni adulți activi în societate, înțelegând 
avantajele diversității culturale. „Învățarea prin cooperare implementată la nivel de grup contribuie 
atât la îmbunătățirea performanțelor academice ale elevilor, cât și la diminuarea fenomenului de 
rasism. Spre exemplu, prin crearea unei echipe, văzută ca o micro-societate, educatorii pot încerca să 
rupă barierele percepute de elevi, favorizând înțelegerea mai acurată a contextului socio-cultural din 
care provin aceștia. Dinamica de grup va antrena abilitățile de comunicare și rezolvare de probleme, 
în vederea atingerii obiectivului comun.”     

Desigur, un singur profesor nu este capabil să schimbe întregul sistem, dar poate cu siguranță 
să-și adapteze stilul de predare și modul de organizare a orei adoptând o atitudine deschisă față de 
învățarea și aplicarea unor metode didactice inovative și incluzive. Această deschidere ar favoriza la 
rândul ei schimbarea atitudinii generale față de diversitate. Dar este oare important ca și profesorul să 
aibă competențe interculturale pentru a implementa această strategie? Părerile sunt cu certitudine 
împărțite. Combatanții vor argumenta faptul că munca lor se referă doar la a preda disciplina în care 
sunt specializați, fără a-și asuma responsabilități suplimentare. În schimb, susținătorii ideii vor 
argumenta faptul că profesorii nu sunt doar profesori, ei reprezintă modele ce transmit mult mai mult 
decât simple informații tematice, fiind capabili să citească reacțiile elevilor ca și când aceștia ar fi 
cărți deschise, analizând limbajul corporal, expresiile faciale și lucrurile pe care aleg să le evidențieze 
sau să le mascheze. 

Un alt obiectiv important al educației interculturale este acela de a consolida bazele accesului 
liber la educație pentru toți copiii. Unele dintre sistemele de educație sunt cunoscute ca fiind mai 
degrabă selective decât incluzive.  

Criticii sistemului educațional actual susțin faptul că selecția elevilor în funcție de 
proximitatea domiciliului față de școală naște inegalitate de șanse, astfel încât copiii din zonele 
rezidențiale au acces la școli mai bune decât cei provenind din zone periferice.  

În concluzie, egalitatea de șanse privind accesul la o educație de calitate este determinată atât 
de metodele de predare și evaluare utilizate, cât și de sistemul școlar în general, în consecință, 
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educația interculturală rămâne o provocare continuă pentru toți actorii implicați în domeniul 
educațional. 
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FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

prof. înv. primar Pavel Carmen Gabriela, 
Școala Gimnazială ,, Petru Mușat” Siret 

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

formare iniţială – formare continuă – autoformare. Sistemele moderne de învăţământ accentuează 
continuitatea celor trei secvenţe de instruire permanentă congruente la nivel de politică a educaţiei.  
„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru strategic pentru cooperarea europeană în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, programul de lucru 
„Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru 
statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode de 
lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic. 

Cuvinte cheie: formare iniţială, formare continuă, autoformare,obiective strategice 

Atât la nivel european, cât și la nivel național, se remarcă importanţa din ce în ce mai mare 
acordată formării profesionale continue. Aceasta nu este privită numai ca o modalitate de dezvoltare 
personală a cadrelor didactice, ci devine o investiție superioară asupra creșterii calității muncii și a 
vieții. Strategia de dezvoltare a sistemului de formare inițială și continuă a personalului în dezvoltarea 
capitalului uman, cu impact didactic și a managerilor din învățământul preuniversitar urmărește, 
printre altele, dezvoltarea unei „piețe educaționale a programelor de formare continuă” prin 
intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe de formare. Aceste 
programe trebuie orientate spre noi roluri și competențe pe care trebuie să le deţină cadrele didactice 
și care derivă din extinderea rolului școlii în comunitate, precum și din elaborarea noilor standarde 
pentru profesia didactică. 

Formarea continuă asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic, 
inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluția nevoilor de educație, a curriculum-ului, 
precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor personalului didactic la 
schimbările din structurile/procesele de educație. 

Profesorii au rol de mijlocitor între lumea în continuă evoluție și elevii care sunt pe cale să 
pătrundă în această lume. Profesorii au o meserie din ce în ce mai complexă. Responsabilităţile 
profesorilor sunt în creştere. Mediile în care aceştia lucrează sunt din ce în ce mai dificile.” afirmă 
Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind îmbunătăţirea calităţii formării 
profesorilor. Eforturile acestora sunt susţinute prin perfecţionarea profesională continuă 
(https://www.edu.ro/educatia%202020). 

„Formarea continuă se realizează în principal prin:  
a) programe  şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice;
b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului;
c) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II si I;
d) programe de conversie profesională;
e) studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă.
Formarea continuă şi formarea iniţială sunt concepute ca procese interdependente, între care se
stabilesc interacţiuni şi pârghii de autoreglare menite să adapteze permanent formarea  personalului
didactic la dinamica proceselor şi sistemelor de educaţie.
Modalităţile principale de organizare a formării continue a personalului didactic, de conducere, de
îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar sunt:
a) activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe
grupe de unităţi, respectiv catedre, comisii metodice, şi cercuri pedagogice;
b) sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, schimburi de experienţă şi parteneriate
educaţionale pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;
c) stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;
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d) cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale personalului didactic;
e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice;
f)cursurile de formare în vederea dobândirii de noi competenţe şi calităţii/funcţii,conform standardelor
de pregătire specifice;
g) cursurile de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice;
h) cursurile de pregătire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control,
potrivit unor programe specifice;
i) bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în străinătate;
j) cursurile postuniversitare de specializare;
k) studiile universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit cu diploma de licență de 4
ani;
l) programe postuniversitare ;
m) studiile universitare de doctorat;
n) dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializările curentă/e.
Formarea continuă determină apariţia unor idei şi restabileşte echilibrul dintre concepţiile noi şi
posibilităţile fixării lor într-o extensie practică operaţională, pentru ca un anumit domeniu să
corespundă aplicaţiilor lui reale. Formarea continuă este o posibilitate extraordinară de afirmare
profesională prin competenţă şi acţiune de calitate.

Perspective şi tendinţe în formarea continuă 
• Asigurarea unei dimensiuni europene a proceselor de formare a personalului didactic;
• Dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive de: formare continuă /
perfecţionare / dezvoltare profesională;
• Formarea iniţială şi continuă – profesionalizarea carierei didactice;
• Orientarea sistemelor de formare către competenţa pedagogică şi performanţă educaţională;
• Calitate şi formare – standarde pentru pregătirea personalului didactic;
• Mobilitate și dezvoltare profesională - sistemul de credite profesionale transferabile;
• Induction Program / Mentorat / Pregătire practică – debut în cariera didactică;
• Dominantele curriculare ale programelor de formare – orientarea practică (practica pedagogică);
• Acreditarea programelor de formare – furnizori de programe de formare – piaţa programelor de
formare;
• De la instruirea asistată de calculator la formarea asistată de calculator sau formarea pentru utilizarea
calculatorului;
• E-learning / Învăţământul deschis la distanță – suport pentru sistemul de formare continuă a cadrelor
didactice.

Formarea continuă a cadrelor didactice are impact asupra sistemului educaţional şi 
permite: 
• relaţionarea formării cu factorii sociali, economici şi comunicaţionali;
• expertiza pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu;
• contribuţia la realizarea schimbărilor din sistemul educaţional;
• valorificarea analitico-sintetică a noilor conţinuturi educaţionale;
• implementarea noilor strategii şi tehnologii;
• promovarea culturii educaţionale;
• penetrarea sistemului educaţional în baza descentralizării şi a transferului de responsabilităţi;
• asigurarea ambianţei adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea programelor
de formare etc;
• facilitarea accesului la reprofilare;
• omogenizarea metodologică;
• participarea la colaborare şi parteneriatul;
• monitorizarea implicativă;”

Evoluţia activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice are loc pe circuitul metodologic: 
formare iniţială – formare continuă – autoformare. Sistemele moderne de învăţământ accentuează 
continuitatea celor trei secvenţe de instruire permanentă congruente la nivel de politică a educaţiei.  
„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru strategic pentru cooperarea europeană în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, programul de lucru 
„Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest cadru prevede obiective strategice comune pentru 
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statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi metode de 
lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic. 
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APTITUDINEA PEDAGOGICĂ- DIMENSIUNE ESENȚIALĂ 
A PERSONALITĂȚII DIDACTICE 

prof. înv. primar Gabriela Penciuc 
Şcoala Gimnazială Siminicea 

Abstract: 
Aptitudinea pedagogică este o aptitudine complexă,  reprezentată de factori înnăscuţi şi dobândiţi, 

naturali şi sociali. Este o aptitudine specială, bazată pe operaţii de integrare, organizare și generalizare a 
relaţiilor dintre componentele sale. De asemenea, este o variabilă dependentă de specificul activităţii 
didactice, de obiectivele, cerinţele şi condiţiile de desfăşurare, de operaţiile şi acţiunile care intră în 
componenţa ei. Aptitudinea pedagogică surprinde şi transpune în practică modalitatea optimă de 
transmitere a cunoştinţelor şi de formare a intereselor de cunoaştere și a întregii personalităţi a elevilor. 

Concepte cheie: aptitudinea pedagogică, personalitatea didactică, competențe didactice, vocație 
pedagogică 

Aptitudinea pedagogică reprezintă o modalitate esenţială de operaţionalizare a personalităţii 
profesorului, ca sub-sistem instrumental-operaţional, care determină funcţionalitatea acestuia în raport cu 
diferitele aspecte ale conduitei educaţionale. Ea este o variabilă instrumentală care presupune mai multe 
aspecte: erudiţie şi pregătire de specialitate, cunoaşterea psihologiei individuale a elevilor, capacitatea de 
a-i înţelege şi de a se apropia de ei, priceperea de a transmite noţiuni şi cunoştinţe, capacitatea de a 
relaţiona afectiv cu elevul şi cu clasa de elevi, inteligență şi inspiraţie de moment în luarea unor decizii și 
optimizarea actului educaţional. 

Aptitudinea pedagogică reprezintă un ansamblu de calităţi psihosociale, generale şi specifice, 
necesare pentru proiectarea activităţilor care au ca finalitate formarea și dezvoltarea armonioasă a 
personalităţii umane, activităţi realizabile în diferite medii instituţionale, în condiţii relevante la nivel de 
produs şi de proces.

Personalitatea cadrului didactic cuprinde trei categorii de capacităţi operaţionale: 
• Capacitatea raportării la realitatea educaţională cu mijloace specifice inteligenţei generale.
• Capacitatea cunoaşterii şi a abordării elevului simultan ca realitate intelectuală – afectivă –
motivaţională – volitivă – caracterială.
• Capacitatea transmiterii informaţiei ştiinţifice la niveluri de înţelegere şi de aplicaţie valorificabile în
sens prioritar formativ.

Structura funcţională a aptitudinii pedagogice dezvoltată în jurul capacităţii de comunicare 
pedagogică eficientă corelează patru tipuri de competenţe generale; politică, psihologică, ştiinţifică, 
socială.  

Structura psihologică a aptitudinilor pedagogice implică mai multe componente care determină 
diferite  tipuri de competenţe, între care există o strânsă interdependenţă: 
• Competenţa morală favorizată de ansamblul de capacităţi, determină o bună funcţionalitate a conduitei
etico-morale a profesorului.
• Competenţa profesional-ştiinţifică asigurată de ansamblul de capacităţi necesare cunoaşterii unei
discipline didactice.
• Competenţa psiho-pedagogică  asigurată de ansamblul de capacităţi necesare pentru dezvoltarea
diferitelor componente ale personalităţii elevilor cuprinde:
- capacitatea de a determina gradul de  dificultate al materialului de învăţare pentru elevi;
- capacitatea de a face materialul de învăţare accesibil prin găsirea celor mai adecvate metode şi
mijloace;
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- capacitatea de a înţelege elevul, de a pătrunde în lumea sa interioară, cu posibilitatea de a se orienta
atât asupra intervenţiilor, influenţelor sale cât şi asupra elevilor, înţelegând situaţia, dificultăţile
întâmpinate de către aceştia în activitatea de învăţare;
- creativitatea în munca psiho-pedagogică;
- capacitatea de a creea noi modele de influenţare instructiv-educativă în funcţie de cerinţele unei
anumite situaţii educaţionale.
• Competenţa psiho-socială este asigurată de ansamblul de capacităţi necesare îmbunătăţirii relaţionării
interumane cum ar fi:
- capacitatea de a adopta un rol diferit;
- capacitatea de a influenţa uşor grupul de elevi, precum şi cu elevul în mod individual;
- capacitatea de a comunica  eficient şi cu grupul şi cu elevul separat;
- capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu ceilalţi;
- capacitatea de a utiliza puterea şi autoritatea;
- capacitatea de a adopta uşor diferite stiluri de conducere. (N.Mitrofan)

Evoluţia aptitudinii pedagogice depinde de calitatea capacităţii de comunicare pedagogică a 
profesorului, dar şi de capacitatea sa de conduită empatică efectivă, care stimulează capacitatea de 
motivare socială internă a tuturor „actorilor educaţiei”. 

Capacitatea de comunicare formativă reprezintă actualizarea permanentă a aptitudinii pedagogice. 
Ea reflectă cerinţele unei noi paradigme de proiectare a acţiunii educaţionale, „paradigma curriculară” 
care pune accent pe „obiectivele psihologice” în contextul realizării unei corespondenţe optime între 
acestea şi conţinutul şi metodologia activităţii de predare – învăţare - evaluare. 

Dimensiunea practică a aptitudinii pedagogice evidenţiază tripla ipostază a profesorului, 
realizabilă pe tot parcursul carierei sale socio-profesionale „pe baza valorificării unor calităţi 
complementare: 
• Ipostaza de profesor de specialitate – vizează un anumit tip de aptitudine didactică;
• Ipostaza de profesor diriginte – vizează un anumit tip de aptitudine educaţională;
• Ipostaza de profesor consilier, profesor metodist, profesor director, etc. – vizează un anumit tip de
aptitudine pedagogică managerială.

În literatura de specialitate se face distincţie între aptitudini didactice, „aptitudini referitoare la 
predare, cu finalitate instructivă” şi aptitudini educative (educaţionale), „aptitudini cu finalitate educativă” 
sau „aptitudini pentru exercitarea influenţelor educative la elevi”. La rândul lor, cele două categorii de 
aptitudini pot fi sistematizate astfel: 
a) aptitudini didactice – aptitudini necesare muncii de transmitere a cunoştinţelor; aptitudini implicate în
activitatea de formare a priceperilor şi a deprinderilor de muncă independentă la elevi; aptitudini pentru
înfăptuirea activităţii de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor, a priceperilor şi a deprinderilor
formate; aptitudini de organizare a activităţii didactice pe toate compartimentele ei; aptitudini de evaluare
şi autoevaluare a activităţii didactice;
b) aptitudini educative – aptitudini necesare activităţii de formare a convingerilor morale, civice, estetice,
etc.; aptitudini de a exercita o influenţă asupra vieţii afective a elevilor; aptitudini implicate în activitatea
de formare la elevi a deprinderilor şi a obişnuinţelor de conduită; aptitudini cerute de munca de exersare şi
educare a trăsăturilor de voinţă şi caracter la elevi; aptitudini privitoare la organizarea şi desfăşurarea
muncii educative în clasă şi în afara ei; aptitudini de evaluare şi autoevaluare a activităţii educaţionale.

În cadrul unor cercetări folosindu-se ca metodă auto-evaluarea de către cadrele didactice, au fost 
luate în considerare următoarele zece aptitudini didactice: capacitatea de a cunoaşte şi înţelege elevul, 
capacitatea de a stabili relaţia necesară cu elevul sau cu grupul, tendinţa de a observa caracteristicile 
dezvoltării elevilor, capacitatea de a comunica accesibil cunoştinţele, aptitudinea organizatorică, atenţia 
distributivă, imaginaţia pedagogică, tactul pedagogic, creativitatea pedagogică, aptitudinea de evaluator.  

Cercetătile efectuate au condus la concluzia că în sistemul de aptitudini specifice activităţii 
didactice, comunicativitatea este dimensiunea centrală. 
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Principalul obiect al activităţii de învăţare a profesiunii de cadru didactic trebuie să-l reprezinte 
„modelele de acţiune educativă” care interiorizate, devin moduri generalizate de acţiune pedagogică, 
educativă. 

Principalele componente ale unui model de acţiune educativă sunt următoarele: 
1. scopul (imediat, de perspectivă);
2. sursa (cunoştinţele de specialitate, cultura generală a profesorului, experienţa de viaţă personală,
exemplul personal);
3. mijloacele (metode, tehnici, procedee).

Capacităţile necesare unui bun profesor care să folosească întotdeauna modelul de acţiune 
educativă adecvat situaţiei educative solicitante sunt: 
1. capacitatea conturării şi interpretării exacte a unei situaţii educative;
2. capacitatea utilizării unui model de acţiune educativă adecvat fiecărei situaţii educative.

V. de Landsheere (1992) consideră că sunt câteva caracteristici ale comportamentului didactic,
esențiale pentru munca de profesor:  flexibilitatea, atitudinea democratică, ordonarea şi planificarea 
riguroasă a activităţilor, căldura umană și simţul umorului. 

Aptitudinea pedagogică constituie unul din principalii factori de succes în procesul instructiv-
educativ. În acest sens, cercetătorii au încercat să ofere un model al profesorului „ideal”. Principalele 
calităţi, însuşiri ale profesorului „ideal” ar fi: 
- în primul rând, vocaţia pedagogică, care după R.Hubert înseamnă „a te simţi chemat, ales pentru
această sarcină şi apt de a o îndeplini”. Dacă pentru C.Narly principalele „calităţi înnăscute ale
profesorului de vocaţie” (spre deosebire de cel de profesie) sunt „voinţa de perfecţiune, devotamentul faţă
de oameni şi copii, darul intuitiv de a-l cunoaşte pe om, moralitate, inteligenţă”, pentru Ana Conta
Kernbach sunt, în special, tactul şi bunul simţ. În concepţia lui C.Dumitrescu pregătirea de ansamblu a
profesorului trebuie să cuprindă două componente de bază, şi anume, pregătirea ştiinţifică – care trebuie să
deţină ponderea principală – şi pregătirea pedagogică, având ca principal obiectiv formarea tactului
pedagogic.

În vederea realizării unei analize psihologice a aptitudinii pedagogice, Gonobolin a folosit 
următoarele metode: observaţia psiho-pedagogică; studiul biografic; discuţii cu diferiţi profesori; 
compararea muncii diferiţilor profesori; experimentul – prin care a stabilit două grupe de calităţi necesare 
unui cadru didactic: 
• însuşiri pedagogice: capacitatea de a face materialul de învăţare accesibil elevilor; creativitatea în
muncă; influenţa pedagogului asupra personalităţii elevilor; capacităţi organizatorice; interesul faţă de
elevi; tactul pedagogic; capacitatea de a lega obiectul de învăţat de viaţă; exigenţă pedagogică; interesul
pentru disciplina predată, capacitatea pentru munca cu elevii în afara clasei.
• însuşiri de personalitate: spirit organizatoric; curiozitate ştiinţifică; capacitate de muncă; capacitate de
auto-stăpânire; însuşiri emoţionale; imaginaţie bogată.

Eficienţa actului educativ este condiţionată, în primul rând şi în mod fundamental de nivelul de 
dezvoltare şi funcţionalitate al aptitudinii pedagogice. 

Calităţile unui profesor, personalitatea acestuia pot avea o influenţă mult mai mare asupra elevilor 
săi decât mesajul didactic transmis. A.Neculau (1983) crede că acel tip de „aureolă” purtată de către 
profesor şi care dă autoritatea didactică, prestigiul, este de fapt „un amestec de uimire, cu veneraţie şi 
puţină teamă, afecţiune, adoraţie şi respect în proporţii diferite”. Aceasta este rezultatul a ceea ce 
profesorul cunoaşte şi transmite, în activitatea sa didcatică. 

Aptitudinea pedagogică oferă o mare flexibilitate comportamentului didactic, ceea ce favorizează 
o adaptare rapidă, suplă la cerinţele unei situaţii educative. Trecând de la o clasă la alta, la acelaşi nivel de
şcolarizare, sau care aparţin unor nivele diferite de şcolarizare, cadrul didactic întâlneşte şi se confruntă cu
situaţii educative uneori total diferite, fiind necesară o soluţionare rapidă şi adecvată a „registrului”
manifestărilor şi a intenţiilor sale comportamentale.
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PROVOCĂRILE EDUCAȚIEI CONTEMPORANE 

prof.  Înv. primar Simona Penciuc 
Şcoala Gimnazială Siminicea 

Abstract: 
Privită ca o investiţie în oameni, pe termen lung, educaţia  trebuie să creeze conştiinţe libere gata 

de a accepta şi de a se bucura, de valorile și de ideile din sfera umanului absolut. Noile tipuri de 
conţinuturi sau „noile educaţii” reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al sistemelor educative la 
imperativele generate de problematica lumii contemporane. 

Noile paradigme presupun transpunerea unor procese psihice ale cunoaşterii în paşi didactici ai 
învăţării, paşi prin care elevul învaţă să înveţe. El parcurge procesele psihice ale cunoaşterii  cu ajutorul 
unor tehnici proactive de predare. 

Concepte cheie: educație pentru toți, noile educații, paradigme ale educației, educație permanentă 

Una din cele mai importante paradigme ale pedagogiei contemporane o reprezintă paradigma 
educaţiei pentru toţi. Dezideratele acestei paradigme sunt următoarele:  
 dreptul la educaţie este esenţial pentru toţi copiii, dar şi pentru fiecare în parte;
 demnitatea umană a copilului trebuie respectată;
 obiectivele fundamentale ale educaţiei sunt: dezvoltarea personalităţii copilului la nivelul potenţialului
maxim; pregătirea pentru viaţă activă şi responsabilă, într-o societate liberă, dar diversă (de aici, pledoaria
pentru înţelegere, pace, toleranţă, prietenie, egalitate între sexe).

Ţelul suprem al educaţiei nu poate fi doar cetăţeanul, ci este întotdeauna omul. Acesta trebuie să 
fie cooperant, dar în acelaşi timp capabil de a conduce; trebuie să manifeste toleranţă faţă de oameni 
provenind din cele mai diverse medii, dar totodată să dea dovadă de iniţiative individuale; trebuie să fie 
ghidat de principii, dar capabil de a identifica soluţii care să se adapteze la realităţi aflate în plină 
schimbare.

Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţia sec.XXI - Raportul Delors- a 
reliefat o viziune holistică asupra educaţiei, bazată pe patru piloni: 
- să ştie - să fie productivi în utilizarea literelor şi cifrelor, pricepuţi în rezolvarea de probleme, să posede
cunoştinţe generale şi speciale, să fie conştienţi de drepturi şi obligaţii, să se poată adapta continuu la
învăţare;
- să facă - să-şi dezvolte capacităţile legate de satisfacerea nevoilor de bază, să-şi îmbunătăţească
calitatea vieţii, să ia decizii şi să dezvolte relaţii sociale, să-şi utilizeze abilităţile profesionale şi
tehnologice pentru a reuşi pe piaţa globală şi locală;
- să lucreze împreună - să se înţeleagă fiecare pe sine, pe ceilalţi şi interdependenţele, să ştie cum să
creeze, să dezvolte şi să se bucure de o familie; să participe cu sens la afacerile civile; să înveţe să facă
faţă conflictelor şi să respecte pluralismul, diversitatea şi diferenţele complexe legate de religie, cultură,
etc.;
- să fie- să-şi dezvolte toate aspectele propriei personalităţi şi al propriului potenţial; să-şi dezvolte
gândirea critică, conduita autonomă, judecata şi simţul răspunderii; să înveţe cum să fie sănătos; cum să
facă sport; să valorizeze cultura; să respecte un cod etic; să fie activ şi optimist în viaţă.
UNICEF adaugă acestor coordonate o altă dimensiune fundamentală, derivată din ideea educaţiei pentru
dezvoltare: să se transforme pe sine însuşi  şi să transforme societatea; să protejeze mediul; să militeze
pentru o societate non-discriminativă; să simtă, să reflecteze şi să acţioneze asupra realităţii nu doar pentru
adaptarea la ea, ci şi pentru transformarea acesteia.

O nouă viziune asupra educaţiei permanente este promovată îndeosebi după adoptarea 
Memorandumului privind învăţarea permanentă, document lansat de Uniunea Europeană în cadrul 
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Consiliul European de la Lisabona (octombrie 2000). Noua viziune este reflectată de patru obiective 
convergente, realizabile prin educaţie: ocupabilitate, cetăţenie activă, coeziune socială, realizare personală, 
precum şi de mesajele cheie ale acestui document: 
1. Noi competenţe de bază pentru toţi – garantarea accesului universal şi continuu la învăţare pentru a se
forma şi reînnoi competenţele necesare pentru o participare susţinută la societatea cunoaşterii.
2. Realizarea unor investiţii superioare în resursele umane – creşterea vizibilă a nivelului de investiţii în
resursele umane în vederea valorificării valorii celei mai importante a Europei, anume, oamenii săi.
3. Încurajarea inovaţiei în predare şi învăţare – dezvoltarea metodelor şi contextelor de predare şi învăţare
necesare pentru a asigura continuu-mul învăţării permanente şi învăţării de-a lungul întregii vieţi.
4. Valorificarea învăţării – să se îmbunătăţească semnificativ modalităţile în care rezultatele învăţării sunt
înţelese şi apreciate, cu precădere învăţarea non-formală şi cea formală.
5. Regândirea orientării şi consilierii – să se asigure condiţiile ca fiecare să poată să aibă acces cu uşurinţă
la informaţiile de calitate şi la sfaturi privind oportunităţile de educaţie pe tot cuprinsul Europei şi pe tot
parcursul vieţii.
6. Să apropiem mai mult învăţarea de domiciliu – oferirea oportunităţilor de învăţare permanentă cât mai
aproape de beneficiari, în propriile lor comunităţi şi sprijinite prin echipamente TIC, oriunde se impun.

Încercând să răspundă acestora, noile tipuri de educaţie s-au constituit şi s-au impus într-un timp 
foarte scurt, dat fiind faptul că ele corespund unor trebuinţe de ordin socio-pedagogic din ce în ce mai bine 
conturate: 
• Educaţia relativă la mediu;
• Educaţia pentru pace şi cooperare;
• Educaţia pentru participare şi pentru democraţie;
• Educaţia în materie de populaţie;
• Educaţia pentru o nouă ordine economică internaţională;
• Educaţia pentru comunicare şi pentru mass-media;
• Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;
• Educaţia nutriţională;
• Educaţia economică şi casnică modernă;
• Educaţia pentru timpul liber.

Dimensiunea europeană a educaţiei promovează următoarele concepte: cultură, divergenţă, 
comunităţi, empatie, cooperare, respect, geografie, comunicare, tradiţie, parteneriat, lărgire, globalism, 
libertate, înţelegere, patrimoniu comun, toleranţă, filozofie, atitudini pozitive, solidaritate, identitate, 
schimb de experienţă, justiţie, integrare, multiculturalism, politică, interculturalitate, sensibilitate, 
deschidere, cetăţenie. 

Exigenţele faţă de profesia didactică se corelează strâns cu cele pe care societatea le manifestă, în 
dinamica dezvoltării ei, faţă de educaţie. 

Societatea se schimbă şi, o dată cu ea, şi sistemele de educaţie. Schimbările din domeniul 
educaţiei şi învăţământului, vizate de reformele educaţionale, urmăresc obiectivele pe care şi le propun ca 
urmare a politicilor educaţiei. 

În ţara noastră, reforma educaţională şi-a propus să realizeze un învăţământ mai performant şi mai 
pragmatic, racordat la standardele cu care se operează în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări dezvoltate 
ale lumii. Schimbările cele mai importante s-au realizat în domeniul curriculum-ului, şi în consecinţă 
alături de un curriculum obligatoriu, pentru toţi elevii din şcolile de acelaşi tip şi grad, a fost introdus şi un 
curriculum la decizia şcolii, ceea ce permite o mai mare diversificare a programelor de formare, 
realizându-se, în felul acesta, o mai bună corelaţie între o piaţă a muncii dinamică şi diversă, aptitudinile, 
aspiraţiile şi dorinţele celor care învaţă. 

Noile programe școlare creează premisele necesare dezvoltării integrale a personalităţii umane, în 
conformitate cu un ideal educaţional centrat pe creativitate, pe formarea competenţelor, pe capacitatea 
individului de a-şi proiecta şi conduce propria evoluţie, în cariera profesională şi în viaţă 

Într-o eră a informaticii nu mai corespunde idealul cunoaşterii totale, mitul enciclopedismului. 
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Specialiştii consideră că vechea triadă care exprimă ierarhia obiectivelor educaţiei nu mai este 
valabilă şi propun o nouă triadă, care este, în fapt, o  inversare a triadei tradiţionale(Văideanu, 1988): 

I   Atitudini şi capacităţi spirituale; 
II  Priceperi şi obişnuinţe; 
III Cunoştinţe (concepte şi metodologii). 
Problema care se impune este cea a alegerii, din universul în expansiune al informaţiilor, a 

cunoştinţelor cu valoare formativă. În acest context, rolul profesorului nu mai este de a transmite simplu 
cunoştinţe, ci de a  antrena întreaga personalitate a elevului în dobândirea cunoştinţelor instrumentale şi 
funcţionale.  

Atitudinile şi capacităţile spirituale au devenit mai importante decât cantitatea de cunoştinţe. 
Procesul de predare – învăţare nu mai poate fi redus la o simplă asimilare de cunoştinţe, ci trebuie să 
devină o dezvoltare totală – psiho-socio-culturală – a personalităţii. Noile achiziţii şcolare se definesc în 
termeni de competenţe. 

Aceste deziderate sunt impuse de noile paradigme ale educaţiei intelectuale, respectiv paradigma 
formativistă, centrată pe relaţia formativă, nu pe conţinuturile instruirii şi paradigma constructivistă, axată 
pe ideea construirii cunoaşterii la copil. 

O învăţare temeinică în viziune constructivistă presupune capacitatea de a da un sens nou celor 
învăţate şi a vieţii celui care învaţă, altul decât cel pe care îl propune şcoala prin memorare, înregistrare 
sau transferul cunoaşterii.„Oamenii intră în şcoală ca semne de întrebare şi ies ca puncte”  (Neil Postman). 
De aceea, învăţarea constructivistă plasează elevul în centrul proiectării didactice prin respectarea 
particularităţilor fiecărui elev, particularităţi generate de experienţe personale, capacităţi şi nevoi, talente şi 
ereditate, depăşind condiţia consumatorului de informaţie.  

Achiziţiile elevilor numai pe bază de algoritm sau reuşita la examene standard nu este relevantă 
pentru gândire, învăţare şi pentru viaţă. 

Pentru realizarea unei educaţii moderne şi performante, valorile  trebuie să se regăsească mai întâi 
la nivelul idealului educativ, apoi la cel al scopurilor, finalităţilor şi obiectivelor educaţiei.  Astfel, 
schimbările vor viza: 
• Idealul educaţiei- formarea personalităţii complexe, adaptabilă în cadrul unui pluralism cultural,
politic, economic etc.;
• Scopurile educaţiei- „egalizarea şanselor”, pe „măsura personalităţii” în formare, în şcoala de cultură
generală;
• Obiectivele generale ale procesului de învăţământ-„învăţarea inovatoare” care permite în acelaşi timp
„consum” şi „producţie” de cultură şi civilizaţie;
• Strategia educaţiei-înţelegerea educaţiei ca factor anticipativ, în raport cu finalităţile culturale,
economice, politice ale sistemului social;
• Metodologia educaţiei- „modelul învăţării valorilor democraţiei”, propriu societăţii informatizate;
• Organizarea practică a educaţiei- modelul psihosocial, construit pe „unitatea de bază”, individualitatea
fiecărei personalităţi.

Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii şcolii, a 
educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală. Ca subsistem al macrosistemului de educaţie, 
sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la structurarea traiectelor de formare şi dezvoltare a 
personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar pretenţios al educaţiei permanente. 

Educaţia, înţeleasă ca un sistem organizat sub forma unui sistem oficial, este în acelaşi timp 
determinată şi determinantă în cadrul societăţii pe care o reprezintă. Astfel, ea este, în acelaşi timp, un 
agent al schimbării şi o consecinţă a schimbării societăţii și, în acelaşi timp, un generant al mobilităţii 
sociale. 
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APLICAREA UNOR METODE INOVATIVE ÎN PREDAREA MODULUI 
”BUCOVINA TURISTICĂ”  

(CDL, CLASA A X-A, TEHNICIAN ÎN TURISM) 
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Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava 

Abstract: 
Curriculum-ul este ca un drum pe care elevul trebuie să-l parcurgă de-a lungul 

perioadei de școlarizare, dar și în fiecare zi de școală. Cadrul didactic devine creator de 
curriculum, el orientându-și proiectarea didactică pornind de la obiective și competențe clar 
definite. Profesorul gândește, creează instrumente de lucru ”interesante”, folosește metode 
inovative, combină și îmbunătățește ceea ce deja a creat. În mod continuu, gândește noi 
materiale pentru a atrage elevii spre învățare. 

Cuvinte-cheie: metode, CDL, Bucovina, turism 

Curriculumul în Dezvoltare Locală (CDL) constituie oferta curriculară specifică fiecărei unități 
de învățământ și este realizat în parteneriat cu agenții economici. Prin această ofertă curriculară se 
asigură cadrul necesar adaptării profesionale a elevilor la cerințele pieței muncii locale și județene. În 
prezent, la nivelul liceului tehnologic, ciclul inferior, CDL reprezintă doar „opțional ca disciplină 
nouă” care se elaborează pe baza unei / unor unități de competență stabilite prin programă școlară. 

Curriculumul în Dezvoltare Locală (CDL) se aplică la clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al 
liceului tehnologic și la școala de arte și meserii, conform reglementărilor în vigoare. 

Modulul ”Bucovina turistică” este centrat pe rezultate ale învățării și vizează dobândirea de 
cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una din ocupațiile specificate în 
SPP-uri corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire profesională 
”Turism și alimentație”, domeniul de pregătire generală ”Turism” sau în continuarea pregătirii într-o 
calificare de nivel superior.CDL-ul ”Bucovina turistică” este elaborat la nivelul Colegiului Economic 
”Dimitrie Cantemir” Suceava, clasa a X-a, calificarea profesională Tehnician în turism. 

Curriculumul în dezvoltare locală CDL ”Bucovina turistică” se pliază perfect pe Unitățile de 
Rezultate ale Învățării Tehnice Generale:URÎ 7 – „Valorificarea patrimoniului turistic”, URÎ 1 – 
„Etică și comunicare profesională” și URÎ 4 – „Asigurarea calității în turism și alimentație”. 

Întreaga problematică a disciplinei ”Bucovina turistică” este foarte importantă, deoarece se 
formează elevilor competențele de autodocumentare și de valorificare a informațiilor culese de la 
piața locală, precum și posibilitatea de a identifica și de a analiza concret piața locală de bunuri și 
servicii. 

Cadrul didactic este creator de curriculum, el orientându-și proiectarea didactică pornind de la 
obiective și competențe clar definite, pe care le vom urmări pe toată durata parcurgerii CDL-
ului.Activitatea didactică în școala contemporană este mai mult decât o problemă de predare a unor 
conținuturi, cu precădere în cazul învățământului tehnologic, prin însăși condiția științifică, formarea 
la elevi a unor deprinderi intelectuale și de participare, alături de cunoștințe și deprinderi specifice 
domeniului abordat, se urmărește și raportarea critică a elevului la valori și norme instituite în 
societate, așa încât să manifeste atitudini pozitive față de valori și să se implice în viața reală. 

Am încercat, pentru fiecare problematică, să aduc metode inovative, metode poate mai noi, sau 
poate mai puțin folosite, sau, pur și simplu, am preluat metode clasice, tradiționale sau modernă și le-
am aplicat așa cum sunt ele sau le-am combinat pentru a aduce în fața elevului un material atractiv, 
ceva care elevul să lucreze cu plăcere.  

Metoda didactică reprezintă modelul sau ansamblul procedeelor și al modurilor în care se 
realizează operațiile ce stau la baza unor acțiuni realizate în comun de profesori și de elevi, conducând 
la realizarea unor scopurile propuse. 

În strategia didactică, profesorul poate utiliza o paletă largă de metode. Se recomandă metodele 
centrate pe elev care să implice elevul în procesul de formare. Elevii învață mai bine dacă aud 
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informațiile, văd demonstrațiile și ilustrațiile, discută informațiile și ideile, experimentează și practică 
tehnicile. Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator și organizator. Metodele de 
participare activă au meritul de a genera contexte în care se manifestă diferențele, ca și în viața de 
toate zilele. 

Metoda activă este acțiunea pedagogică ”prin care se permite copilului satisfacerea trebuințelor 
sale de activitate, de cercetare, de creativitate, de comparare și de înțelegere a cunoștințelor prin el 
însuși sau în colaborare cu alți copii, în loc să primească de-a gata de la profesor sau din manualul 
școlar”.  

Starbursting (eng. „star” – stea 
și „burst” – a exploda) este o metodă 
nouă de dezvoltare a creativității, 
similară brainstorming-ului. Începe din 
centrul conceptului și se împrăștie în 
afară, cu întrebări, asemenea exploziei 
stelare. Explozia stelară este o metodă 
de stimulare a creativității, o modalitate 
de relaxare a elevilor și se bazează pe 
formularea de întrebări pentru 
rezolvarea de probleme și realizarea 
unor noi descoperiri legate de o temă. 

„Steluța” obiectivului turistic …” 
se va completa pentru toate obiectivele 
turistice din județul Suceava, pe 
parcursul celor 3 săptămâni de practică. 
Acestea vor alcătui un fel de ghid al 
obiectivelor turistice din județului 
Suceava pe care elevul va putea să îl 
prezinte la sfârșitul stagiului de 
pregătire practică. Pe parcursul 
parcurgerii conținuturilor, elevii își vor 
completa portofoliile cu fișele de lucru 

denumite „Steluța” obiectivului turistic …”. 
Metoda atelierului. Prin atelier se înțelege o întâlnire sau o serie de întâlniri, în care se 

adună mai mulți elevi pentru a lucra împreună, în grupuri, cu o persoană resursă, în vederea 
dezvoltării unui plan, deprinderi sau idei, relevante nevoilor fiecărui participant.Participanții vor fi 
organizați în grupe de minim 4, maxim 7 persoane la mesele de lucru. Fiecare grup va avea o foaie pe 
care se vor nota concluziile discuțiilor; la finalul exercițiului se vor prezenta rezultatele. Cadrul 
didactic pune la dispoziția participanților diverse resurse care să îi ajute să rezolve sarcina: imagini, 
texte, albume, etc. 

Profesorul împarte clasa de elevi în patru echipe și explică „metoda atelierului”. După 
împărțirea sarcinilor, răspunde la eventualele întrebări. 

Figura 1. Steluța obiectivului turistic 

OBIEC-TIVUL TURIS-TIC 
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CÂND 
vizitămobi
ectivulturis
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CÂT 
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? 

UNDE 
estelocalizat
obiectivultur
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Linia valorilor este o metodă de învățare prin colaborare la care participă toată clasa de elevi. 
Se folosește îndeosebi în etapa de reflecție.Este o metodă prin care cadrul didactic lansează spre 
discuție o problemă controversată, iar elevii pot lua o poziție pro, contra sau pot fi indeciși.Prin 
aplicarea acestei metode se remarcă capacitatea de corelare a informațiilor primite cu cele cunoscute 
de la orele precedente. 

Profesorul împarte fișa de lucru „Valoarea rezervațiilor natural”. Explică elevilor să aleagă șase 
rezervații care au reținut din lecția precedentă, să le ierarhizeze în funcție de preferințe și să răspundă 
la cele două cerințe: „Recomand următoarea rezervație pentru o excursie școlară pentru că…” și 
„Recomand următoarea rezervație pentru o vizită de duminică după-amiază pentru că…”.  

„Lucrul pe stațiuni” este o metodă de învățare prin colaborare ce urmărește implicarea 
elevilor în înțelegerea unui conținut informațional, stimularea creativității și a spiritului inovator a 
acestora. Prin utilizarea acestei metode, elevii au posibilitatea de a-și determina singuri drumul în 
învățare, în funcție de interesele și capacitățile individuale. 

Figura 3. ”Valoarea rezervațiilor naturale” 

Figura 2. Metoda atelierului:”Potențialul turistic antropic” 
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Profesorul pregătește clasa pentru a lucra prin metoda ”Lucrul pe stațiuni”, modificată pentru 6 
grupe. Împarte clasa în cele 6 grupe. Se alege câte un secretar, respectiv un raportor al fiecărei grupe. 
Fiecare grupă are de rezolvat câte o sarcină de lucru. După expirarea timpului, grupele trec la 
rezolvarea următoarei sarcini de lucru, astfel încât toate grupele trebuie să treacă prin toate stațiunile 
și să rezolve toate sarcinile de lucru. Rotirea grupelor pe stațiuni are loc în următorul sens: 

        1  6  5  4  3  2 
        2  1  6  5  4  3 
        3  2  1  6  5  4 
        4  3  2  1  6  5 
        5  4  3  2  1  6 
        6  5  4  3  2  1 
Fiecare grupă are de răspuns unei fișe de lucru. În cazul în care una dintre grupe rezolvă mai 

repede sarcina de lucru, există o stație de rezervă. 
Fișa nr. 1. Zona Suceava  Fișa nr. 4. Zona Dornei 
Fișa nr. 2. Zona Humorului Fișa nr. 5. Zona Rădăuți 
Fișa nr. 3. Zona Câmpulungului Fișa nr. 6. Zona Fălticeni 
Pentru fiecare grupă / fiecare zonă, cerințele sunt următoarele: 
„1. Identificați principalele forme de turism tradiționale. 
2. Identificați principalele forme de turism moderne”
Stația de rezervă: „Realizați o ofertă turistică, care să atingă minim câte cinci forme de turism

tradițional și cinci forme de turism modern prezente în județul Suceava. A se avea în vedere să 
atingem toate zonele etnografice ale județului.”. 

Este adevărat că acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul 
propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Construcţie personală este 
favorizată de interacţiunea cu cei care la rândul lor învaţă. Dacă elevii îşi construiesc cunoaşterea 
proprie, ei nu o fac singuri. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în 

Figura 4. Metoda stațiunilor. 
”Forme de turism în județul 

Suceava” 
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contexte noi. Nu e doar simplu activă, individual-activă, ci interactivă. Reciprocitatea este un 
stimulent al învăţării, și este bine să se lucreze în echipă / grup. 

Eficacitatea metodelor interactive în învățământul românesc și nu numai este dovedită de 
utilizarea acestora atât la nivelul învățământului primar, gimnazial, cât și la nivelul învățământului 
liceal. Elevul nu este un simplu actant sau participant al demersului didactic, ci devine propriul 
formator. 
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STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

prof. înv. primar Rîpan Rodica 
Școala Gimnazială ,,Iraclie Porumbescu” Frătăuții-Noi 

Abstract: 
În procesul de predare-învățare metodele ocupă o poziție centrală, fiind în concepția lui M.Ionescu 
,,modalități de acțiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, 
își însușesc cunoștințe, își formează priceperi, deprinderi, aptitudini, atitudini, concepția despre lume 
și viață”. 

Cuvinte cheie: metode și procedee, mijloace de învățământ, forme de organizare, evaluare 

Evoluția sistemului de învățământ este strâns legată de necesitatea de formare permanentă a 
cadrelor didactice. După cum spunea Cerghit, profesorul are nevoie de: „competenţă relaţională, 
capacitate de a promova relaţii de cooperare şi competiţie, un stil de lucru cooperant pentru a asigura 
unitatea clasei, pentru a obţine un înalt grad de coeziune al acesteia, pentru a stimula tendinţele 
centripete în locul celor centrifuge, pentru a forma conştiinţa comunitară (de grup) a elevilor de care 
se ocupă”. 

Strategiile didactice folosite în activitățile instructiv-educative presupun utilizarea unor 
componente precum: metode și procedee tradiționale (precum conversația, explicația, exercițiul, 
demonstrația) și moderne, interactive (de exemplu: studiul de caz, problematizarea, instruirea 
programată, învățarea prin descoperire, jocul de simulare); mijloace de învățământ variate, 
convenționale sau neconvenționale; forme de organizare combinate și evaluare pe tot parcursul 
activității pentru buna implementare.  

Strategiile sunt selectate de cadrul didactic în beneficiul elevilor, se bazează pe o colaborare 
între participanți, provocându-i pe aceștia din urmă să găsească soluții. În alegerea strategiilor trebuie 
să se țină cont de particularitățile de vârstă ale elevilor, de conținutul și de obiectivele procesului 
instructiv-educativ, de finalitățile acestuia, activizând colectivul de elevi, făcându-i pe elevi să 
conștientizeze, stimulându-le creativitatea,inițiativa, spontaneitatea,  participarea, formând un tot 
unitar ce dă ca rezultat satisfacția realizării unui produs finit.  Bineînțeles, alegem metoda în funcție 
de mijloacele de învățământ. Un rol important, pentru o colaborare fructuoasă, îl are climatul , ce 
asigură condițiile necesare bunei desfășurări a activității, dar și formularea explicațiilor privind 
sarcina de lucru care trebuie să fie corectă, clară, concisă, astfel încât să fie înțeleasă de către toată 
lumea și fiecare să aibă un rol bine stabilit în cadrul grupului. 

În procesul de predare-învățare metodele ocupă o poziție centrală, fiind în concepția lui 
M.Ionescu ,,modalități de acțiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea
profesorului, își însușesc cunoștințe, își formează priceperi, deprinderi, aptitudini, atitudini, concepția
despre lume și viață”. Acestea provin din cuvântul grecesc ,,methodes”, ,,metha”ce înseamnă ,,spre,
către” iar ,,odos”-,,cale, drum”. Ele reprezintă calea de urmat în vederea atingerii obiectivelor.

Pentru a putea dezvolta, în sistemul de învățământ,  metode și procedee moderne, trebuie să 
avem ca bază pe cele tradiționale. 

Ioan Cerghit ne descrie sistemul de învățământ în felul următor: 
●metode de comunicare: orale ( expozitive -descrierea,   explicaţia, prelegerea, instructajul; 
conversative -conversaţia, discuţia, problematizarea); scrise (lectura,  lucrul cu manualul, cartea); oral 
vizuale (instruirea cu ajutorul  filmelor, prin radio, TV, tehnicile video); interioară (reflecţia 
personală);  
●metoda de explorare: directe   (observaţia,   lucrările  experimentale,   studiul   de   caz);  indirecte

(demonstraţia, modelarea);
●metode de acţiune: reală (exerciţiul, lucrările practice, aplicaţiile tehnice, elaborarea de proiecte,
activităţi creative); simulată (jocurile de simulare-asumarea de roluri, învăţarea pe simulatoare);
●metode de raţionalizare:  metode algoritmice;  instruirea programată;  instruirea asistată de
calculator.
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Dintre metodele folosite, ce dau rezultate, enumăr următoarele: Ciochine, Turul Galeriei, 
Mozaic, Lotus, Pălăriile gânditoare, Cubul, Explozia stelară, Știu-Vreau să știu-Am învățat. 

Ofer, spre exemplificare, metoda ,,Pălăriilor gânditoare”, folosită la Limba și literatura 
română, una din cele mai cunoscute metode interactive: 

Clasa este împățită în 6 grupe,fiecăreia revenindu-i o pălărie. Pălăria albă va informa asupra 
textului. Pălăria roșie va spune ce simte. Pălăria neagră precizează aspectele negative. Pălăria galbenă 
va enumera aspectele pozitive. Pălăria verde va genera idei noi, continuând povestea cu un final 
imaginat de ei, iar pălăria albastră va clarifica unele aspecte. 

Tot ca metodă de învățare este și jocul didactic, cu ajutorul căruia elevii își însușesc noțiunile. 

1.Învățarea prin jocul didactic și colaborare

Alături de metode și procedee fac parte și mijloacele de învățământ ce sunt un ansamblu de 
instrumente, obiecte cu ajutorul cărora se transmit cunoștințe, se formează priceperi și deprinderi sau 
se evaluează achizițiiile dobândite, realizându-se aplicații. Acestea pot fi vizuale, auditive, tehnice.  

Voi exemplifica prin folosirea unui mijloc de învățare neconvențional pentru învățarea 
înmulțirii sau aflarea numărului de zile dintr-o lună și anume mâna, ca parte a corpului omenesc: 

Pentru înmulțirea cu 9 voi îndrepta degetele în sus, numerotându-le ca în imagine. De 
exemplu, dacă vreau să-l înmulțesc pe 7 cu 9, voi îndoi degetul cu numărul 7. Numărul de degete până 
la 7 va reprezenta zecile(anume 60), după cel îndoit va reprezenta unitățile(anume 3). Deci 7x9=63 

Pentru aflarea numărului de zile dintr-o lună voi strânge pumnii, enumerând lunile anului pe 
fiecare os și adâncitură, pornind de la stânga spre dreapta, conform imaginii. Lunile ce vor cădea pe 
os au 31 de zile, iar cele ce cad pe adâncitură au 30 zile, respectiv 28 de zile pentru luna februarie sau 
29 de zile din 4 în 4 ani.  

2.Sursa: fasingur.info

Formele de organizare pot fi frontale, individuale, în perechi, pe grupe. 
Întreaga învățare trebuie să fie centrată pe elev, pe nevoile sale. Lucrul diferențiat a devenit 

tot mai necesar deoarece s-au observat dificultăți de învățare a unor elevi care doreau să asimileze 
cunoștințe, dar aveau un ritm mai lent. Alt motiv a fost  lipsa de interes a unor elevi față de anumite 
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cunoștințe, în detrimentul altora ce aveau interes. Neaplicabilitatea în practică a informațiilor 
asimilate, lipsa motivației elevilor, neîngrădirea libertății de exprimare, apariția gatget-urilor a dus 
treptat la transformarea procesului de învățământ. 

Voi exemplifica printr-o formă de organizare pe grupe, a unor secvențe de învățare: 

3.Învățarea prin colaborare pe grupe

Evaluarea poate fi inițială, formativă, sumativă, orală sau scrisă, folosind portofoliul, jurnalul, 
expoziția, eseul. Rezultatele evaluării constituie baza reluării învățării. Dacă li se aduce la cunoștință 
elevilor criteriile de evaluare ce urmează să fie folosite, se va stimula motivația și se vor dezvolta 
competențele autoevaluative. Evaluarea are funcția diagnostică, prognostică, de certificare, de 
selecție, motivațională, de feed-back, de ameliorare, perfecționare și optimizare, de supraveghere, de 
orientare școlară. Evaluarea compară rezultatul ce s-a obținut cu obiectivul ce a fost planificat, 
susținând spiritul critic al autoevaluării. 

În urma utilizării strategiilor didactice le va fi dezvoltată elevilor gândirea critică, ce se 
bazează pe argumente în găsirea soluțiilor, pentru a alege o rezolvare optimă. Totodată nu pot face 
acest lucru fără a deține cunoștințe valoroase, să aibă raționament în opinii, să și le expună folosind 
argumente, să accepte că acestea vor fi discutate și evaluate, să facă schimb de idei, să-și asume 
responsabilități. 

Îmi voi concluziona ideile prin următorul motto al Mariei Montessori: 
,,Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi 

mari. Și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 
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METODE DE STRUCTURARE A LECȚIEI DE MATEMATICĂ DUPĂ 
MODELUL EVOCARE – REALIZAREA SENSULUI - REFLECȚIE  

prof. Rotaru Iulia-Paraschiva,  
Școala Gimnazială „ I. V. Rachieru ” Soloneț 

Abstract: 
În lecțiile desfășurate folosind metodele de structurare după modelul Evocare – Realizarea sensului – 
Reflecție elevii aplică în mod creator cunoștințele dobândite anterior,învață noilor cunoștințe prin 
activități de muncă independentă sau prin activități în grupuri mici, compară, stabilesc unele conexiuni 
și structurează ansambluri complexe formate din cunoștințele anterioare și noile cunoștințe. 

Cuvinte cheie: evocare, realizarea sensului, reflecție, învață, gândind 

Abordarea sistematică a cunoștințelor, formarea capacităților, a conceptelor,exersarea şi 
dezvoltarea competențelor se realizează prin utilizarea unor metode și tehnici de predare-învățare și 
evaluare eficiente, referindu-mă la metodele de structurare a lecției după modelul Evocare – 
Realizarea sensului – Reflecție. 

În lecțiile desfășurate pe baza metodelor activ-participative, elevul aplică în mod creator 
cunoștințele dobândite anterior, dând frâu liber ideilor și gândirii. Acest cadru de gândire și învățare 
este un proces de predare transparent, deoarece elevii văd și învață atât conținutul, cât și procesul de 
învățare. Când elevii aplică acest cadru în situații de învățare, ei valorifică în mod critic informațiile 
acumulate și reflectă felul în care ceea ce au învățat le modifică înțelegerea. 

În acest cadru se promovează diverse tipuri de interacțiuni profesori-elevi și interacțiuni între 
elevi, iar profesorul de transformă din sursă emitățoare de informații, care trebuie memorate, în cel de 
partener, proces în care elevii se implică cu minte activă, cu suficientă energie și voință pentru a 
produce schimbările necesare în achiziționarea cunoștințelor durabile, 

Teoreticienii învățării au subliniat importanța abordării predării – învățării eficiente ca un 
proces de integrare și descoperire prin care elevul este ajutat să-și extindă și să-și restructureze ideile 
pe care le are deja, să interpreteze și să înțeleagă cunoștințele noi prin prisma cunoștințelor proprii. 
Această abordare are două consecințe: elevii formulează întrebări și caută răspunsuri în mod active, 
trebuind să fie tot timpul conștienți de ceea ce știu și de ceea ce vor să afle. 

Metode de evocare a cunoștințelor anterioare 
Pentru optimizarea procesului de activare a cunoștințelor dobândite, în etapa de evocare se pot 

utiliza diverse metode. 
Brainstorming-ul  -  cea mai simplă și mai eficientă metodă de stimulare a creativității și de generare 
de noi idei în cadrul unui grup. 

Prezint un model de formulare a subiectului pentru brainstorming: 
Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de geometrie la clasa a VII-a în care se 
aplică teorema înălţimii, teorema catetei, teorema lui Pitagora şi funcţiile trigonometrice. 
Etape:  

1. Alegerea sarcinii de lucru. Problema este scrisă pe tablă.
În  triunghiul ABC cu �̂�𝐴 = 900 şi AD ⊥ BC, D ∈ BC se cunosc BD = 8 cm şi BC = 32 cm. Aflaţi

AB, DC, AD, AC, 𝐵𝐵� , �̂�𝐶. 
2. Solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, a tuturor ideilor legate de rezolvarea

problemei. Sub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice.
Cereţi elevilor să propună strategii de rezolvare a problemei. Pot apărea, de exemplu, sugestii  

legate de realizarea unei figuri cât mai corecte. Lăsaţi elevii să propună orice metodă le trece prin 
minte! 

3. Înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablă). Anunţarea unei pauze pentru aşezarea ideilor
(de la 15 minute până la o zi).

Notaţi toate propunerile elevilor. La sfârşitul orei, puneţi elevii să transcrie toate aceste idei şi 
cereţi-le ca pe timpul pauzei, să mai reflecteze asupra lor. 
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4. Reluarea ideilor emise pe rând şi gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, etc.
Pentru problema analizată, cuvintele-cheie ar putea fi: teoremele învăţate la relaţiile metrice în

triunghiul dreptunghic, precum şi funcţiile trigonometrice. 
5. Analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior.

Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluţii fezabile pentru problema
supusă atenţiei.

Puneţi întrebări de tipul: Cine este BD, dar BC pentru triunghiul ABC? Cum putem afla cateta 
AB? Dar proiecţia DC?  

6. Afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, propoziţii, colaje,
imagini, desene, etc.

Ca urmare a discuţiilor avute cu elevii, trebuie să rezulte strategia de rezolvare a problemei. Aceasta 
poate fi sintetizată sub forma unor indicaţii de rezolvare de tipul: 

• construim triunghiul;
• aplicăm teorema catetei, teorema înălţimii şi teorema lui Pitagora;
• aplicăm funcţiile sinus sau cosinus.

Copacul ideilor – este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi la baza 
paginii, în partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică, asemenea crengilor unui copac, toate 
cunoștințele evocate. 
Se poate cere elevilor ca printr-o asociere spontană de idei să consemneze, timp de un minut, toate 
ideile pe care le au despre patrulatere. Lucrând în perechi, elevii completează fişa cu organizatorul 
grafic „copacul ideilor” pe ramurile căruia scriu ceea ce ştiu despre tema pusă în discuţie. Timp de 
două minute discută ideile cu partenerul. Prin activitate frontală profesorul selectează ideile cele mai 
valoroase care vor fi înscrise pe tablă şi ordonate după anumite criterii, servind drept suport ideatic în 
desfăşurarea noii activităţi de predare-învăţare. Elevii sunt încurajaţi să se manifeste liber, să emită 
judecăţi, să compare, să argumenteze, ceea ce stimulează motivaţia învăţării şi încrederea în sine a 
fiecărui elev . 
Metode de realizare a sensului 
        Etapa realizării sensului este cea care începe cu învățarea noilor cunoștințe prin activități de 
muncă independentă sau prin activități în grupuri mici, care implică realizarea unei sarcini complexe 
de învățare și comunicare a primelor rezultate. În această etapă elevii vin în contact direct cu noile 
informații în timpul unor experiențe sau sarcini de învățare. 
Diagrama Venn – este o metodă grafică realizată prin două elipse parțial  suprapuse. În partea comună 
se grupează asemănările, ceea ce le unește, iar în cercurile rămase se evidențiază deosebirile.  
Am folosit această metodă în lecția „ Paralelograme particulare: Dreptunghiul ”, clasa VII-a. 

1. Diagrama Venn

Metode folosite în reflecție    
În momentul de reflecție, elevii au posibilitatea să compare, să stabilească unele conexiuni și 

să structureze ansambluri complexe formate din cunoștințele anterioare și noile informații. În etapa de 
reflecție se organizează discuții libere în care se generează schimburi de idei între elevi. În acest 
schimb, elevii dezvoltă capacitatea de exprimare, își corectează și completează vocabularul folosind 
noțiunile învățate. Elevii trebuie să ajungă să-și exprime ideile și informațiile noi într-un limbaj 
propriu.  

PARALELOGRAM DREPTUNGHI 
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Tehnica de reflecție prezentată mai jos poate fi folosită în cadrul orelor sau în elaborarea 
temelor pentru acasă. Eseul de cinci minute, scris în etapa de reflecție, cu scopul adunării de la elevi a 
opiniilor despre subiectul lecției: un aspect important pe care l-au învățat în acea oră, o întrebare pe 
care o mai au despre acest subiect și la care doresc un răspuns chiar în acea oră sau ora următoare. 
Acestea sunt folosite de profesor în proiectarea lecției următoare, precum și  pentru a identifica 
problemele cu care se confruntă elevii și răspunsurile la întrebările adresate de ei. 

La  clasa  a  VII – a,  capitolul  Relații  metrice  în  triunghiul  dreptunghic,  când  se  învață  
teoremele  care  se  pot  aplica  într-un  triunghi  dreptunghic: 
„ Dacă  aş fi o teoremă în triunghiul dreptunghic, mi-ar plăcea să fiu  ....................  deoarece  ............. 
.”   
În cadrul modelului Evocare – Realizarea sensului – Reflecție, elevii învață gândind și gândesc 
învățând; prin realizarea înțelegerii critice se creează premise pentru dezvoltarea gândirii corectoare. 

Bibliografie:  
Singer,  M.,  Voica,  C.  –  Învăţarea  matematicii.  Elemente  de  didactică aplicată.  Ghidul 
Profesorului,  Ed. Sigma,  2002. 
Păcurari,  O.  (coord)  –  Învăţarea  activă,  Ghid  pentru  formatori,  MEC – CNPP, 2001 
Sarivan Ligia,  coord. – Predarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005 
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DRAMA GAMES - ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
DE TIP OUTDOOR 

prof. Laura Salciuc 
Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava 

Abstract: 
Prezenta lucrare prezintă câteva activități de tip non-formal care pot si organizate în aer liber cu 

scopul de a veni în sprijnul celor care au nevoie de idei de activități. 

Cuvinte cheie: educaţie formală, informală şi non-formală, educaţia outdoor / indoors 

Educația de tip outdoor este un tip de educație mai nouă care începe să fie din ce în ce mai mult 
folosită de actorii educaționali din sistemul de învățământ pentru beneficiile pe care le aduce actului 
didactic. Iată câteva dintre aceste avantaje: 
• oferă posibilitatea contactului direct cu natura în acelaşi timp fiind şi o modalitate extrem de benefică
pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă de mediu;
• reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare – în cadrul unui mediu relexant, liber, procesul
de educare devine puternic şi de natură să schimbe comportamente sociale;
• facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens – unii elevi care au
un nivel scăzut de performanţă şcolară pot deveni mai motivaţi;
• dezvoltă spiritul de echipă;
• oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea elevului.

Dintre formele de educaţie formală, informală şi non-formală, educaţia outdoor se pliază cel mai 
bine cu cea non-formală, întrucât ca şi aceasta, educaţia outdoor se bazează foarte mult pe participarea 
activă şi oferă utilitate practică imediată cunoştinţelor învăţate. 
Atât educaţia non-formală cât şi educaţia outdoor pot fi integrate cu succes în educaţia formală cu scopul 
de a maximiza efectele procesului de învăţământ. 

Pe de altă parte, activitățile bazate pe jocuri de rol, mișcare, dicție ajută elevii să își 
îmbunătățească abilitățile de vorbit în public, încredere în sine, spirit de echipă. Combinația de jocuri 
teatrale în aer liber aduce cele mai multe beneficii celor care le utilizează. 

În continuare, sunt prezentate câteva exemple de activități non-formale care pot fi folosite în aer 
liber în tabere, excursii dar și la orele de dirigenție când vremea ne permite să ieșim cu elevii în curtea 
școlii sau în spații special amenajate cu scop educativ. 
Maimuța și nuca de cocos  
Durata: 30 minute  
Grupul de jucători este împărțit în două. Primul grup, cel al maimuțelor, formează un cerc, stând în 
picioare.  
Membrii celui de-al doilea grup, al nucilor de cocos, se ghemuiesc la picioarele celor din primul grup. 
Astfel, fiecare maimuță, cu o singura excepție, are o nucă de cocos pe care trebuie să o păzească.  
Când maimuța care nu are nucă face din ochi unei nuci de cocos, aceasta trebuie să se deplaseze spre 
maimuța respectivă fără să fie atinsă de maimuța proprietar.  
Daca maimuța proprietar atinge nuca de cocos, nuca se întoarce și jocul este reluat.  
Scopul acestui joc este de a educa atenția și agilitatea jucătorilor. De asemenea, aceasta este o activitate 
foarte amuzantă, care consolidează spiritul de echipă. 
„Codițe”  
Materiale – fâșii de pânză de lungimea unei șosete  
Durata – 20 minute  
Fiecare jucător primește o „codiță”.  
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Este delimitat spațiul de mișcare.  
Fiecare jucător aleargă, încercând să fure cât mail multe cozi de alți jucători. 
Când un jucător pierde coada, acesta se ghemuiește și, în „mersul piticului”, încearcă să fure o altă coadă 
de la alți jucători.  
Este desemnat câștigător jucătorul care a adunat cel mai mare număr de cozi.  
Veverițele  
Resurse: Eșarfe pentru legat la ochi, șosete, frânghie (opțional)  
Durata – 20 -30 minute  
Formăm un cerc mare, cu o margine marcată cu frânghie, de 8 pași în diametru.  
Jucătorii sunt organizați în perechi: un jucător este veverița părinte, iar celălalt este puiul.  
Fiecare pereche primește o eșarfă pentru legat la ochi și 2 șosete, care reprezintă „nucile”.  
Fiecare pui de veveriță, legat la ochi, aruncă nuci spre alte veverițe spre a le scoate din joc.  
Veverița părinte folosește atingeri pe spatele puiului pentru a-l ghida spre veverițele țintă.  
Fiecare pui de veveriță începe cu 2 nuci. După aruncarea nucilor, vor fi multe nuci pe jos, iar veverița 
părinte ghidează puiul spre nucile de pe jos.  
Dacă un pui este lovit de o nucă aruncată de o altă pereche, acesta și „părintele” lui sunt scoși din joc, 
mergând spre margine pentru a observa jocul în continuare.  
Dacă un părinte este lovit, el trebuie să lase puiul singur, să-și folosească doar simțurile pentru a găsi alte 
nuci.  
Variație  
Strategiile de comunicare pot deveni mai complexe, incluzând semnale sonore. În acest caz, părintele de 
pe margine ghidează puiul spre nuci prin sunete.  
Scopul acestui joc este de a construi o relație bazată pe încredere între jucători. Activitatea are potențialul 
de a crește capacitatea de concentrare, de a simți mediul înconjurător cu tot corpul.   
Monarhul  
Resurse: minge de plajă  
Liderul jocului alege un jucător care este numit monarh. Acesta primește o minge  
Monarhul aruncă mingea spre unul dintre ceilalți jucători pentru a-l transforma în monarh. Jucătorul atins 
de minge va lua mingea și, de pe loc, va încerca să lovească un alt jucător cu mingea pentru a mări 
numărul monarhilor.  
Ceilalți jucători aleargă, încercând să evite atingerea mingii.  
După ce numărul monarhilor este mai mare, liderul jocului va striga: „Monarhi, arătați-vă!”  
Jucătorii se opresc din alergare iar monarhii se ghemuiesc pentru a putea fi identificați de ceilalți 
participanți la joc. Jocul continuă pâna când ramâne doar un jucător neatins de minge.  
Acest jucător este desemnat câștigător. 
Zânele florilor  
Durata – 1 oră  
Resurse – plastilină, nume de plante pe fâșii de hârtie, pălărie  
Scriem numele plantelor din zona în care ne aflăm pe bilețele , le împăturim și le punem în pălărie.  
Jucătorii trag câte un bilet.  
Jucătorii trebuie să găsească planta sau copacul descris pe bilet.  
Jucătorii primesc plastilină și instrucțiuni despre cum să creeze o zână sau un spiriduș folosind părți ale 
plantei corespunzătoare.  
Variație:  
Putem construi o casă pentru fiecare zână  
Putem organiza un picnic pentru toate personajele astfel create.  
Putem scrie povești sau scenete cu aceste personaje.  
Această activitate stimulează interconectivitatea dintre copii și plante prin activități creative și joc al 
imaginației. Jucătorii învață astfel să recunoască diferite plante. 
În concluzie, aceste activități au ca scop activarea grupurilor de elevi din cadrul școlilor de vară, activități 
de team-building, tabere și să aducă bucurie, dinamism cât și o alternativă la activitățile de tip indoors. 
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ROLUL INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN PROFESIA DIDACTICĂ 

prof. Sasu Liliana – Iuliana, 
Școala Gimnazială Burla 

Abstract: 
Profesorul reușește să inspire elevilor săi să-și construiască aptitudinile necesare pentru 

viață, ajutându-i să-și cunoască și să-și perfecționeze aptitudinile, lăudându-le comportamentele 
și atitudinile pozitive, progresul realizat pe parcursul unei etape de învățare, încurajându-i să ia 
măsuri pentru îmbunătățirea punctelor slabe. Dându-le ocazia să participe la activități cu scopul 
de a obține o recompensă (concursuri și competiții școlare, olimpiade etc.) îi motivăm să își 
gestioneze emoțiile, să-și canalizeze energia pentru a obține rezultate bune și foarte bune. 

Cuvinte cheie: inteligențe multiple, management personal, deprinderi sociale 

Emoțiile sunt suportul vieții psihice. Cunoașterea particularităților psihice ale unor 
persoane este esențială în domeniile de activitate în care persoanele respective „își pun pecetea 
asupra unor grupuri, influențează anumite evenimente sociale”. (A. Cosmovici, 1996).  

În prezentul eseu, vom urmări modul în care școala formează caractere, pornind de la 
modelul oferit de personalitatea cadrului didactic.  

Studiile privind trăsăturile de personalitate ale profesorilor au evidențiat rolul inteligenței 
emoționale1 în profesia didactică. Prin teorii demonstrate științific s-a reușit combaterea teoriilor 
care susțin că IQ-ul este unica măsură acceptabilă a aptitudinilor umane.  

Plecând de la inteligența intrapersonală și interpesonală a lui H. Gardner, formulată în 
cadrul teoriei inteligențelor multiple, considerăm că modelul inteligenței emoționale propus de 
Daniel Goleman2 poate contribui la îmbunătățirea modului în care un profesor își gestionează 
propriile emoții în vederea dezvoltării carierei și în obținerea de performanțe în formarea și 
dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor, necesare adaptării la noile schimbări de 
ordin social, economic și cultural ale societății.  

Conștientizarea de sine, componentă foarte importantă a inteligenței emoționale, este 
legată de încrederea în sine, identificarea și recunoașterea propriilor emoții, adaptabilitate la 
situații noi, autoeficacitate, autoevaluare obiectivă. Profesorul optimist, va cultiva elevilor săi 
stări emoționale pozitive. La acestă stare de optimism nu se poate ajunge decât prin puterea 
gândirii pozitive (Goleman, 2018). În procesul de instruire și educare, „rolul expresivității și 
contagiunii emoționale” este fundamental în influențarea performanței elevilor. Transmițîndu-le 
acestora sentimentul de bucurie se „autoinduce mental starea de revărsare”, (Roco, 20043 adică „un 
efort considerabil pentru a fi calm și o concentrare suficientă” pentru a învăța. 

1 Termenul de „inteligență emoțională”, utilizat pentru prima dată, în 1985, de către Wayne Leon Payne în teza sa de 
doctorat, re referă la abilitatea „care implică o relaționare creativă cu stările de teamă, durere și dorință”. (Roco, 
Mihaela, Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, Iași, 2004, p. 139). 
2 După D. Goleman, inteligența emoțională se manifestă prin: 1. cunoașterea emoțiilor personale; 2. gestionarea 
eficientă a emoțiilor; 3. motivarea de sine; 4. empatie; 5. manevrarea relațiilor. Alte două modele alte EQ: modelul 
lui Salovey și Mayer (1990), bazat pe studiile asupra IQ-ului, consideră inteligența emoțională ca o parte a 
inteligenței sociale, și modelul lui Reuven Bar-On bazat pe competențele emoționale și sociale de a înțelege sinele și 
pe ceilalți, de a ne raporta la ceilalți și de a face față provocărilor zilnice.  
3, p.170. 
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Respectându-se pe sine, profesorul reușește să inspire elevilor săi să-și construiască 
aptitudinile necesare pentru viață, ajutându-i să-și cunoască și să-și perfecționeze aptitudinile, 
lăudându-le comportamentele și atitudinile pozitive, progresul realizat pe parcursul unei etape de 
învățare, încurajându-i să ia măsuri pentru îmbunătățirea punctelor slabe. Dându-le ocazia să 
participe la activități cu scopul de a obține o recompensă (concursuri și competiții școlare, 
olimpiade etc.) îi motivăm să își gestioneze emoțiile, să-și canalizeze energia pentru a obține 
rezultate bune și foarte bune. Totodată, va învăța să se autoevalueze obiectiv. Treptat succesul 
obținut îi vor permite să își direcționeze eforturile pentru a obține performanță în învățare la cât 
mai multe discipline. 

Managementul personal, este o altă componentă a inteligenței emoționale pe care 
profesorul o dezvoltă elevilor, prin puterea exemplului personal, dovedind permanent 
competență profesională și tact pedagogic, transmițându-le entuziasmul pentru cunoaștere și 
consiliindu-i pentru a-și planifica viitorul în funcție de aspirațiile fiecăruia și ținând seama de 
aptitudinile și capacitățile pe care le au. Propunându-le scopuri nobile și indicându-le acțiuni 
pentru a le atinge, profesorul reușește să-i orienteze pe elevi spre acțiune, să le cultive simțul 
responsabilității, autocontrolul reacțiilor și adaptabilitatea, atunci când pe parcurs apar situații 
dificile, tensionate. 

Pentru dezvoltarea dimensiunii referitoare la conștientizarea socială, care presupune: 
respectul celuilalt, recunoașterea nevoii celorlalți, empatia, capacitatea de organizare, oferirea și 
căutarea de ajutor, este importantă motivarea copiilor din interior, nu prin metode punitive. 
Pentru a-i sprijini pe toți copiii, în funcție de particularitățile și nevoile individuale, cunoașterea 
predispozițiilor pentru un anumit domeniu, poate ajuta cadrul didactic în stabilirea celor mai 
adecvate căi pentru învățarea și corectarea elevilor.  

Pornind de la considerentul că una dintre cauzele eșecului școlar este exigența ridicată a 
unor profesori, considerăm că formarea și dezvoltarea deprinderilor sociale, precum: abilitățile 
de comunicare, managementul conflictelor, colaborare și abilitatea de a lucra în grup, abilitățile 
de organizare și coordonare, pot conduce la îmbunătățirea rezultatelor școlare și prevenirea 
violenței în mediul școlar. De exemplu, în cadrul activităților școlare, extrașcolare și 
extracurriculare, punându-i pe elevi în situația de a lucra pe grupe, ei vor exersa capacitatea de a 
comunica asertiv, de colabora, de a se ajuta între ei, de a dovedi altruism și solidaritate pentru 
îndeplinirea sarcinilor date. Schimbul emoțiilor pozitive conduc la facilitarea gândirii, la 
stimularea dezvoltării competențelor sociale, afective și cognitive.  

În concluzie, profesorul organizându-și activitatea didactică principiile educației 
emoționale4 va reuși să simtă bucuria împlinirii de sine, să fie iubit de copii și apreciat de părinți 
și de ceilalți membri ai comunității locale.  

Bibliografie: 
Cosmovici, A., (1996), Psihologie generală, Iași, Polirom, p. 13. 
Goleman, D., (2018), Inteligența emoțională, București, Curtea Veche, p. 15; pp. 157 -161. 
Roco, Mihaela, (2004), Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, Iași, p. 139; 
p.170.

4 Profesorul - este conștient atât de propriile sentimente, cât și de ale celorlalți; 
- manifestă empatie și înțelege punctul de vedere al celorlalți;
- manifestă echilibru și face față impulsurilor emoționale și comportamentale;
- își construiește scopuri și planuri pozitive.
- recurge la o conduită socială adecvată în relațiile cu ceilalți.
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Schipor, Doina Maria, Balan, Carmen Cornelia, (2009), Psihologia educației – primii pași 
pentru a fi profesor, Suceava, Editura Universității din Suceava, pp. 116 - 122. 
http://oaji.net/articles/2017/2056-1495181496.pdf 

Formarea continuă ca dezvoltare și extindere de competențe 146

http://oaji.net/articles/2017/2056-1495181496.pdf


COMPETENȚE ALE PROFESORULUI DE BIOLOGIE 

prof.SimaCarmen Cristina 
inspector școlar-I.S.J. Suceava 

Abstract. Articolul evidențiază rolul major al profesorului de biologie în realizarea 
multiplelor educații cu referire la:rolul experimentului de cercetare în aprofundarea și 
aplicarea cunoștințelor teoretice pentru accentuarea laturii formative a învățământului, 
importanța realizării educației ecologice și a educaţiei pentru sănătate cu  scopul de a  
influenţa comportamentul elevilor. Profesorul de biologie îşi asumă o multitudine de roluri a 
căror exercitare depinde de pregătirea de specialitate, metodică, psihopedagogică și de 
personalitatea lui 

Cuvinte cheie: formare profesională, experiment științific, educație ecologică, educaţie 
pentru sănătate. 

Profesorul de biologie trebuie să aibă competențele caracteristice oricărui cadru 
didactic dar și unele particularede care trebuie să dispună cei care predau elevilor ,,știința 
viului,,. Biologia este o știință frumoasă și complex totodată iar profesorul are nevoie de o 
bună pregătire de specialitate și metodică încă de la debutul în carieră care trebuie dezvoltată 
ulterior printr-o activitate serioasă de perfecționare și autoperfecționare. Mă voi referi la acele 
competențele ale profesorului  de a transpune în practică cunoștințele teoretice predate și 
însușite de elevii săi prin realizarea lucrărilor practice,a experiențelor sau experimentelor 
didactice, cele de realizareaeducației ecologice și a educației pentru sănătatecare trebuie să 
facă parte din profilul de formare profesională al acestuia. 

Profesorul trebuie să dispună de competențe prin care să-i implice activ pe elevi în 
actul învătării să-i antreneze în experiențe de învățare flexibile care pot fi aplicate mai bine în 
practică. Gratiemetodelorfolositeprofesorul,poateangajaelevulîntr-un autenticexercitiu de 
formarecognitivă,moral-afectivășiesteticăcontribuindpeaceastă cale la 
modelareapersonalitățiiacestuia,înacordcucerintelesocietății,dar șicuaptitudinileșiaspirațiile 
sale individuale. 
A aprofunda cunoștințele pe cale experimentală este de utilitate maximă indiferent de 
lucrările practice realizate: microscopie,simularea experimentală a variației unor factori de 
mediu cu influențe asupra proceselor fiziologice la plante cum ar fi: germinația, creșterea și 
dezvoltarea, înflorirea, fructificația sau intensitatea fotosintezei, sau la animale: factori care 
înfluențează și asigură bunăstarea animalelor, factorii de igienă sau prevenirea transmiterii 
unor boli/paraziți  de la animale la om, punerea în evidență a proceselor de 
digestie,respirație,circulație sau reflexele și legile reflexelor la om sunt doar câteva exemple. 
Competențele de organizare și de realizare a  experimentelor şi experienţelor în disciplinele 
biologice capătă o importanţă tot mai mare, iar formarea spiritului experimental la elevi 
devine o sarcină esenţială.Foarte des noţiunea de experiment este sinonimizată cu cea de 
experienţă, iar metoda experimentală este considerată echivalentă cu metoda lucrării de 
laborator.Metodele experimentaleaccentuează caracterul aplicativ al predării, favorizează 
realizarea unei mai strânse legături a teoriei cu practica. A experimenta înseamnă a-i pune 
pe elevi în situaţia, să practice ei înşişi, un anumit gen de operaţii cu scopul de a observa, a 
studia, a dovedi, a verifica și a măsura rezultatele.Experimentul ştiinţific cercetează cauzele, 
procesele, fenomenele, acolo unde apar ele în forma cea mai explicită în aspectele lor 
esenţiale, într-un mod în care se reduce la minimum influenţa perturbatoare a conexiunilor 
întâmplătoare.Învăţarea experimentală presupune o intervenţie activă din partea elevilor de a 
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modifica unele condiţii de manifestare a obiectelor şi fenomenelor supuse studiului pentru a 
ajunge la descoperirea unor date noi, a unor adevăruri propuse în lecţie.Elevii pot fi 
implicațiîn experimente cu caracter de cercetare, în cadrul cărora învaţă tehnica cercetării 
ştiinţifice: punerea problemei, formularea ipotezelor, desfăşurarea experienţelor şi prelucrarea 
datelor, verificarea rezultatelor în practică. 
Metoda experimentală conduce la descoperirea legilor ştiinţifice. Experimentul presupune o 
intervenţie activă din partea elevilor pentru a modifica condiţiile de manifestare a obiectelor 
şi fenomenelor biologice şi pentru a ajunge la descoperirea adevărurilor prefigurate în 
cuprinsul lecţiilor.Experimentul cu caracter de cercetare accentuează latura formativă a 
învăţământului, stimulează interesul pentru cercetarea naturii. Astfel de experimente se pot 
organiza în primul rând în laboratorul şcolii, la colţul naturii vii, pe terenurile experimentale 
şcolare şi familiarizează elevii cu sistemul de muncă al cercetătorilor. 
Astăzi mai mult decât oricând se impune o redimensionare a relaţiilor om-natură. 
Pentru a respecta natura și tot ce este viu este nevoie în primul rând de o educație 
corespunzătoare.Educația ecologicăse poate realiza prin măiestria profesorului biolog. Prin 
realizarea educației ecologice se realizează  conexiuni între științele naturii și celelalte științe. 
Presupunând că prin realizarea unei educații ecologice solide se poate dezvolta conștiința 
ecologică și se modeleză comportamentul ecologic se poate deduce cât de valoroase sunt atât 
cunoștințele de specialitate ale profesorului cât și cele de metodică și de 
psihopedagogie.Educația pentru un mediu sănătos se poate face în natură, în mediu, în care se 
pot transpune cunoștințele teoretice acumulate  în activități concrete de ameliorare, 
remedierea unor greșeli umane sau construirea unor microecosisteme cu roluri multiple: 
educaționale, de relaxare sau estetice.Prin educația ecologică realizată în cadrul școlii, prin 
activități extracurriculare se poate asigura o continuitate a acestor activități/acțiuni pe tot 
parcursul vieții active.Percepereaşiobservareanaturiiîn  mod  direct  pot conştientizaelevii cu 
privire la apartenenţanoastră  la  sistemelenaturale   de  viaţăşirelaţia  care  existăîntre  om 
şimediul  de  viaţă.  Menționez ca acest tip de educație se poate realiza doar prin implicarea 
completă a claselor de elevi, prin metode și procedee didactice atent selectate și 
atractive.Profesorul de biologie, în funcție de nivelul de vârstă și de particularitățile 
claselor,poate să organizeze activități  și acțiuni educative de protecția mediului înconjurător 
prin implicarea familiei, a comunității locale extinzând astfel sfera educației dar și efectele ei. 

Organizarea unor activități comune, copii cu părinți, în folosul comunității sunt 
extrem de utile și benefice pentru educația celor mici.În lumea biosuluieste acceptată 
concepția conform căreia toate viețuitoarele/speciile sunt importante în natură (având în 
vedere apartenența la lanțurile trofice) și dispariția unei specii poate lăsa un gol irecuperabil 
în ecosisteme, lumea vie devenind astfel mai săracă. În general oamenii bine educați sunt cei 
care respectă și prețuiesc natura iar acest tip de educație intră în responsabilitatea profesorului 
de biologie.Raportul om-natură s-a modificat mult în ultimul timp.Dacă omul preistoric doar 
culegea și vâna, astăzi omul modern, cu mijloacele de care dispune, în postura sa de  
Stăpânul lumii poate modifica mediul natural în funcție de nevoile sau dorințele sale 
distrugând pentru totdeauna echilibrul natural și acționând în defavoarea 
acestuia.Revenirea/reluarea unor relații sănătoase om-natură depinde doar de om, natura 
asistând de cele mai multe ori nepunticioasă la acțiunile sale. Profesorul trebuie să 
dobândească capacitatea  dea induce la elevi responsabilitatea omului în conservarea naturii 
şi principiul unei gestionări durabile a biodiversităţii 

Profesorul îşi asumă o multitudine de roluri a căror exercitare depinde de 
personalitatea lui 

Dorind să realizăm educaţia pentru sănătate, scopul nostru devine, deasemeni, 
influenţarea comportamentului tinerilor.Aceasta presupune ca din punct de vedere 
metodologic,activităţile destinate educaţiei pentru sănătate să se desprindă de modelul 
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tradiţional şi să ia forma dezbaterii active,care presupune implicare afectiv-
volitivă.Organismul uman este supus agresiunilor de tot felul– fumat, consum de alcool, sau 
alte droguri, viaţă sexuală precoce sau dezordonată, program de muncă nechibzuit,alimentație 
nesănătoasă. De aceea existenţa unor programe educative se impune. Actuala teorie 
educaţională îşi elaborează strategiile  pornind de la particularităţile  dezvoltării personalităţii 
copiilor şi tinerilor şi scoate în evidenţă informaţiile privind o bună sănătate şi libertatea de a 
alege, însoţită de cultivarea discernământului 

Convingerile se formează astfel în mod argumentat, ca rezultat al exprimăriii şi 
confruntării libere  a opiniilor, a apropierii şi contactului conştient cu realitatea şi se pun 
bazele viitoarelor opţiuni  atitudinal–comportamentale. Atitudinile şi deciziile se vor exprima 
în legătură cu propriul corp, cu cei din jur, cu factorii de mediu..Consumurile cu risc sunt 
tentaţii mari pentru adolescenţii care descoperă cultura vârstei. Riscurile apar din 
incapacitatea de analiză a efectelor acestor consumuri asupra propriei persoane. Dinamica 
consumurilor cu risc ţine pe de o parte  de rezistenţa la presiunile celorlalţi către conformitate 
la norma de grup şi de cealaltă parte, puterea adolescentului de a evalua corect, lucid şi realist 
efectele acestor consumuri cu risc asupra persoanei sale, asupra imaginii sale, asupra sănătăţii 
sale.Prin informaţiile corecte primite de tineri de la educatori aceştia pot fi ajutaţi să-şi 
dezvolte sentimentul propriei valori, al responsabilităţii faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi şi să-
şi stabilească ţeluri pentru viitorul propriu.Atitudinile şi deciziile se vor exprima în legătură 
cu propriul corp, cu cei din jur, cu factorii de mediu. 
Şcoala și profesorii trebuie să inițieze şi să dezvolte procesul prin care copiluldevine capabil 
să trăiască, să se integreze î mediul social şi să se adapteze comportamental. Măiestria 
pedagogică a profesorului este o sinteză a tuturorînsuşirilorumaneşi a pregătiriitemeiniceşi 
multilaterale, iar un profesor care posedă măiestrie pedagogică este mai mult decât un 
profesionist,este un expert în meseria sa. 
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POSIBILITĂŢI ÎN DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR ÎN CADRUL 
LECŢIILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ DIN GIMNAZIU

prof. Tihoniuc Nicolae, 
Şcoala Gimnazială Măriţei 

Abstract: 
Proiectarea activităţii didactice presupune găsirea mijloacelor de atragerea atenţiei tuturor elevilor 

din clasă în mod progresiv. Optimizarea şi valorificarea resurselor în condiţii date reprezintă o preocupare 
permanentă a profesorului. Conţinutul unui text devine potenţial pentru altele, iar achiziţiile elevilor se 
realizează concentric. Deosebit de important în activitatea didactică este dezvoltarea creativităţii elevului 
prin efort personal. Acesta trebuie ajutat să-şi aducă o contribuţie la lecţie. Efortul elevului va fi 
cuantificat de către ceilalţi. Atitudinile şi convingerile sunt exprimate prin răspunsuri care să ilustreze 
nivelul de înţelegere. 

Cuvinte cheie: competențe, limba şi literatura română, motive literare şi valori 

Dezvoltatea competenţelor pentru disciplina Limba şi literatura română este reglementată de 
programa şcolară din anexa 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.3393/28.02.2017. Pentru fiecare 
an de studiu există detaliate competenţe specifice şi activităţi de învăţare. Sugestiile metodologice sunt 
însoţite de strategii didactice recomandate. 

În cadrul activităţii de proiectare didactică abordarea temelor se realizează interdisciplinar şi 
pluridisciplinar. Se observă preocuparea dezvoltării competenţelor de comunicare, accentul fiind pe 
originalitate, diversitatea perspectivelor de abordare a temelor. Pe lângă suportul letric, manualul este şi în 
format digital. Profesorul de limba şi literatura română „va selecta la clasa a V-a 7 texte (5 literare şi 2 
nonliterare). La clasa a VI-a vor fi selectate 8 texte destinate lecturii (6 literare şi 2 nonliterare), la clasa a 
VII-a vor fi selectate 9 texte (6 literare şi 3 nonliterare), iar la clasa a VIII-a sunt recomandate să fie 
selectate 10 texte (7 literare şi 3 nonliterare)“ (Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura 
română Clasele a V-a- a VIII-a. 2017, pag. 26). 

Elementele de noutate presupun o autonomie în iniţierea demersului prin adecvarea unui conţinut 
care să reflecte anumite cunoştinţe. Structurarea logică presupune alegerea sugestivă a conţinutului, 
sublinierea cuvintelor cheie, folosirea de grafice, tabele şi de instrumente TIC. Activităţile frontale 
presupun orientarea dialogului spre descoperirea de opinii despre o temă, motiv literar, personaj literar. 
Performanţa elevilor se observă şi din gradul de implicare în furnizarea de informaţii culese autonom în 
diferite formate. Competenţele astfel se dezvoltă continuu. Acestea formează la elevi un mod de a gândi 
autonom uneori. Dezbaterea de idei se transformă în platforma conţinutului subiectului. Fiecare elev va 
participa la formarea acestui bulgăre de informaţie. Se promovează astfel o monitorizare a valorilor 
reprezentate de fiecare elev, eliminându-se abordările excesiv de teoretizate. Adecvarea ritmului propriu 
de învăţare pentru înţelegerea conţinutului dezvoltă elevului încrederea şi posibilităţile de abordare a 
textelor literare. 

Pentru a arăta importanţa mesajului unui text selectat, profesorul va crea anumite asociaţii cu texte 
studiate şi noi. Aceste hărţi logice vor fixa tema, motivele literare şi valori. Familiarizarea elevilor cu 
abordările intertextuale le oferă o mai mare autonomie în abordarea subiectului.  

Este al treilea an şcolar cu manuale după noua programă şi observ tendinţa elevilor de a contribui 
pe lângă textele de bază oferite de manual sau de profesor de a ilustra anumite valori etice şi estetice. 
Lectura suplimentară oferită de mine la început de semestru este periodic îmbogăţită. Pe lângă momentul 
ortografic ofer şi un feed- back elevilor care au citit suplimentar. Trecerea la noua lecţie se realizează ca o 
punte între cunoştinţe. 

Pentru textele din manualul de clasa a V-a, se observă ca element de noutate textul multimodal. 
Astfel este ilustrat textul şi grafic. Reperele audio şi trimiterile la site-urile didactice îmbogăţesc 
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posibilităţile de receptare ale textului. Se observă un grad sporit de cooperare din partea elevilor captivaţi 
de noul suport informaţional. În activitatea sa, profesorul va dezvolta elevilor posibilităţile de receptare a 
conţinutului ştiinţific. Proiectarea didactică se axează pe antrenarea elevilor în variate activităţi de 
învăţare. Acest mod flexibil şi deschis de proiectare a demersului didactic oferă posibilităţi autentice de 
originalitate şi implicit observăm creativitate şi autonomie în recepatare conţinutului de către elevi. 
Subiectul  unui text este abordat din mai multe perspective conform inteligenţelor multiple. Elevii vor 
recepta textul reflexiv, critic şi creativ. Prin dezvoltarea competenţelor de comunicare la limba şi literatura 
română este cultivată plăcerea de a citi şi este de dezvoltată sensibilitatea estetică. Competenţele sunt 
sprijinite de principiul recurenţei care asigură continuitate pe tot parcursul învăţării.  

Constantin Cucoş afirmă că „Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor 
sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci şi ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a 
formării. Operaţia de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învăţare, ci constituie un act 
integrat activităţii pedagogice.“ (Cucoş, Constantin, Teoria şi metodologia evaluării, Editura 
Polirom, Iaşi, 2008 pag.33-34). 

Flexibilitatea instrumentelor utilizate în activitatea didactică de evaluare vine în sprijinul elevilor 
şi profesorilor.  Acest mod de învăţare durabil este garanţia calităţii. Competenţele presupun descoperirea 
calităţilor specifice fiecărui elev. Învăţarea prin cercetare şi descoperire se realizează în ritm propriu, 
fiecare reuşind să se remarce de-a lungul lecţiei.  

Activizarea interesului elevilor se realizează prin crearea unor situaţii logice de învăţare. Prin 
întrebări cu grade diferite de dificultate se crează un feed-back permanent, profesorul reuşind să remarce 
gradul de înţelegere a conţinutului de idei. Potenţialul creativ al elevilor este stimulat pentru a dezvolta 
gradul de implcare a fiecărui elev din clasă.  Folosirea acestor modalităţi interactive de gestionare a 
cunoştinţelor şi aplicarea în situaţii de învăţare este premiza unei gândiri spontane.  

La clasa a VII-a, atunci când studiem fragmente din „Legendele Olimpului“ de Alexandru Mitru 
vom explica şi semnificaţiile anumitor calităţi, câmpul lexical al ocupaţiilor, valori etice. Conţinuturile 
textelor pot fi studiate comparativ cu referiri la tradiţii locale.  

Atitudinea creativă, deschisă a profesorului de limba romănă în prezentarea conţinutului lecţiei şi 
atragerea elevilor în demersul de învăţare asigură formarea unor dezbateri argumentate, logice. Se 
organizează spaţiul şi activitatea, iar participarea la lecţie se realizează împreună profesor şi elev.  

În practica didactică modernă se simte nevoia depăşirii limitelor disciplinelor prin aplicarea 
abordării variate care să realizeze conexiuni variate. Problema contextului receptării textului literar mă 
preocupă mai intens, întrucât abordarea ei înseamnă o posibilă cale spre motivarea unei lecturi active. 
Aspiraţia spre identificare a cititorilor cu realitatea oglindită trebuie formată încă din gimnaziu pentru ca 
aceştia să practice o analiză atentă, ordonată a discursului. Efortul de a stabili caracteristicile textului 
literar se sprijină pe circumstanţele care au generat actul de creaţie propriu-zis, pe fizionomia discursului, 
pe calităţile elevilor de a identifica şi de a discerne esenţialul. Lectura nu egalează textul, nu duce la 
simpla traducere a conţinutului, la omologarea limbajului literar prin raportarea sa la un limbaj consacrat, 
specific actului de transmitere a informaţiei. Elevul trebuie să înveţe să înţeleagă specificul limbajului 
textului, a disponibilităţilor lui de comunicare şi să utilizeze tehnicile de studiere a textului literar. 

Asimilarea de cunoştinţe noi presupune stăpânirea corectă a celor anterioare. Corelaţiile dintre 
componentele textului liric, de exemplu, evidenţiază rolul elevului în gestionarea mesajului.  

Efortul de învăţare constă în repetarea interiorizată sau cu voce tare până la obţinerea unei 
versiuni textuale în limbaj intern, stndardul de comparaţie fiind însuşi textul support. Pentru un volum de 
informaţie mai mare efortul va tinde spre o versiune condensată. Fixarea în memorie a conţinutului 
textului înseamnă a putea exersa rapid reluarea. Încărcarea afectează gradul de păstrare, de aceea 
asimilarea logică, explicativ-aplicativă este necesară. Cristalizarea instrumentelor mintale exprimate prin 
scheme de gândire, deprinderi de lucru, definiţii ajută la construirea unor mecanisme de achiziţie. Datorită 
unor acumulări progressive, aceste instrumente mintale dau formă concretă inteligenţei însăşi. Experienţa 
didactică atestă ideea că a dezvolta gândirea independentă a elevilor înseamnă a pune în faţa lor sarcini 
cognitive. Îmbogăţirea şi sistematizarea cunoştinţelor-paralel cu dezvoltarea operaţiilor logice-imprimă o 
mobilitate gândirii elevilor. Spre exemplu, textul narativ solicită efectuarea unor distincţii între evocare şi 
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descriere, deci o anumită prelucrare şi interpretare. Răspunsul presupune trecerea din limbaj intern în 
limbaj extern. Caracterul general, sistemic şi dinamic al unui text literar solicită diferenţierea şi 
individualizarea predării-învăţării pentru accesibilizarea informaţiilor şi deprinderilor. Textele alese a fi 
discutate la clasă vor fi expresive, bogate în idei ancoră pentru a surprinde descompunerea lor în idei, 
teme, motive şi realizarea unei geneze. Reproducerea imagistică constituie un grad superior de 
abstractizare şi de generalizare. 

Importantă este digitalizarea conţinuturilor şi link-urile care însoţesc anumite pagini din manual. 
Elevii astfel participă la lecţie motivaţi de bogăţia de perspective oferite de textul selectat. Proiectarea 
activităţii didactice presupune găsirea mijloacelor de atragerea atenţiei tuturor elevilor din clasă în mod 
progresiv. Optimizarea şi valorificarea resurselor în condiţii date reprezintă o preocupare permanentă a 
profesorului. Conţinutul unui text devine potenţial pentru altele, iar achiziţiile elevilor se realizează 
concentric. Deosebit de important în activitatea didactică este dezvoltarea creativităţii elevului prin efort 
personal. Acesta trebuie ajutat să-şi aducă o contribuţie la lecţie. Efortul elevului va fi cuantificat de către 
ceilalţi. Atitudinile şi convingerile sunt exprimate prin răspunsuri care să ilustreze nivelul de înţelegere. Se 
observă pe parcurs că elevul dobândeşte un grad sporit de independenţă atunci când va aborda un text 
literar. Demersul critic şi creativ devine spontan. Bulgărele de idei aşteptat motivează participarea elevilor 
la lecţie.  
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FORMAREA ȘI PERFECȚIONAREA CONTINUĂ 
A CADRELOR DIDACTICE 

prof. Tomuț Anca, 
Școala Gimnazială ,, Petru Mușat” Siret 

Abstract: 
Strategia de dezvoltare a sistemului de formare inițială și continuă a personalului didactic  

cuprinde întreaga arie de acțiune pentru dezvoltarea capitalului uman, cu impact atât didactic, cât și 
instituțional, având ca prioritate cadrele didactice și managerii din învățământul preuniversitar și 
urmărește, printre altele, dezvoltarea unei „piețe educaționale a programelor de formare continuă” 
prin intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe de formare. 
Aceste programe trebuie orientate spre noi roluri și competențe pe care trebuie să le dețină cadrele 
didactice și care derivă din extinderea rolului școlii în comunitate, precum și din elaborarea noilor 
standarde pentru profesia didactică. 

Cuvinte cheie: formare inițială, formare continuă, strategie,cade didactice 

Într-o societate aflată în continuă schimbare, învățarea permanentă nu mai e un lux, ci o 
condiție necesară pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice și informaționale ale 
ariei de activitate în care evoluează specialiștii din fiecare domeniu. În ultimii ani, educația pe tot 
parcursul vieții (life long learning) a devenit o prioritate a sistemelor de învățământ la nivel global. 
Chiar dacă rolul educației de bază, formale, rămâne esențial, învățarea permanentă, împreună cu 
educația nonformală, vin să personalizeze și să dezvolte aptitudini cât mai aproape de cerințele pieței 
și societății, pe de o parte, și priceperea și sufletul celui care învață, pe de altă parte. 

Politica în domeniul învățământului și formării profesionale a cadrelor didactice are drept 
scopuri principale asigurarea unui nivel înalt de educație și formare pentru toți cetățenii, promovarea 
creșterii spirituale a națiunii și dezvoltarea capacității populației de a face alegeri independente. 
Școala are un rol important ca fundație pentru viitor și ca factor principal responsabil cu dezvoltarea 
competențelor profesionale. În consecință, perfecționarea continuă a cadrelor didactice devine o 
investiție superioară în creșterea calității muncii și a vieții. 

Strategia de dezvoltare a sistemului de formare inițială și continuă a personalului didactic  
cuprinde întreaga arie de acțiune pentru dezvoltarea capitalului uman, cu impact atât didactic, cât și 
instituțional, având ca prioritate cadrele didactice și managerii din învățământul preuniversitar și 
urmărește, printre altele, dezvoltarea unei „piețe educaționale a programelor de formare continuă” 
prin intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o gamă variată de programe de formare. 
Aceste programe trebuie orientate spre noi roluri și competențe pe care trebuie să le dețină cadrele 
didactice și care derivă din extinderea rolului școlii în comunitate, precum și din elaborarea noilor 
standarde pentru profesia didactică. 

Dezvoltarea competențelor și abilităților personalului didactic implicat în asigurarea calității 
în învățământ presupune formarea noilor competențe, dar și adaptarea cunoștințelor asimilate la 
cerințele noilor sisteme conceptuale de educație pentru asigurarea unei pregătiri psihologice și 
pedagogice, didactice și practice de înaltă calitate, în acord cu direcțiile actuale și de perspectivă în 
domeniul educațional, al teoriei și practicii curriculumului, al psihologiei învățării, al tehnologiei 
informației și comunicării, al proiectării și evaluării în condiții de calitate și eficiență a procesului de 
învățământ, se urmărește realizarea unui învățământ formativ, modern, centrat pe elevi și orientat 
pragmatic spre nevoile reale ale școlii românești, în contextul integrării europene; 

Întreaga activitate de perfecționare a cadrelor didactice constă în implementarea măsurilor de 
creștere a nivelului calitativ de furnizare a serviciilor educaționale, propunând ca finalitate crearea 
premiselor ideale pentru îndeplinirea cu succes a actului didactic. Dezvoltarea personală și 
socioprofesională a cadrului didactic presupune actualizarea competențelor de bază (pedagogice, de 
specialitate), însușirea de noi competențe, aplicarea competențelor de bază la nivelul didacticii 
specialităților, inițierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învățare-evaluare. 
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Se urmăreste favorizarea interdisciplinarității pe fondul valorificării conceptelor de bază, stimularea 
cercetării pedagogice și inovației la nivel individual și în grup sau echipă, aplicarea paradigmelor 
educaționale la nivelul școlii și al clasei, conform curriculumului și noilor abordări în managementul 
educației, precum și dezvoltarea comportamentelor psihosociale necesare managementului resurselor 
umane. Din punct de vedere al cunoașterii mediului pedagogic și social obiectivele specific ale 
acțiunilor vizează favorizarea relațiilor școlii cu diferiți agenți sociali: economici, comunitari, 
culturali, politici, raportarea sistemului de învățămînt la problematica socio-economică, adaptarea la 
schimbările socio-culturale specifice societății informatizate și studierea factorilor psihosociali care 
influențează comportamentele elevilor. 

Formarea continuă a cadrelor didactice are un real impact asupra sistemului educațional și 
favorizează relaționarea acesteia cu factorii sociali, economici și comunicationali, creșterea expertizei 
pregătirii profesionale, instalarea profesionalismului în domeniu. Formarea și perfecționarea cadrelor 
didactice contribuie la realizarea schimbărilor din sistemul educațional și valorificarea analitico-
sintetică a noilor conținuturi educaționale, facilitând  implementarea noilor strategii și tehnologii. 
Toate aceste demersuri converg în promovarea culturii educaționale, penetrarea sistemului 
educațional în baza descentralizării și a transferului de responsabilități și asigurarea ambianței 
adecvate prin diversificarea metodelor de instruire, flexibilizarea programelor de formare etc. De 
asemenea, se facilitează accesul la reprofilare, omogenizarea metodologică, monitorizarea 
implicativă,  participarea la colaborare și parteneriatul interinstituțional sau cu actori relevanți din 
mediul social și comunitar. 

În concluzie, formarea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o prioritate 
esențială a Casei Corpului Didactic Neamț, activitățile întreprinse de instituție în acest sens având un 
real impact în creșterea calității serviciilor educaționale la nivel local, județean și regional, contribuind 
la îmbunătățirea continuă a sistemului național de educație în sensul adaptării la noile exigențe sociale 
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COMUNICAREA PǍRINTE – COPIL 
PROIECT DE ACTIVITATE CU PǍRINŢII 

Director, prof. Turturean Sanda-Mariana 
Școala Gimnazială Verești-Suceava 

Abstract: 
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activitǎţii educative desfǎşurate 

cu elevii o constituie asigurarea unei depline unitǎţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: familia, 
şcoala, comunitatea. Dintre toţi aceşti factori educaţionali, şcoala este instituţia de stat cu sarcini 
precise în ceea ce priveşte educaţia, dar nu este singura rǎspunzǎtoare de educarea viitorului adult. 

Printre acţiunile legate de îmbogǎţirea sferei şi conţinutului educaţiei este intensificarea 
colaborării şcolii cu familia. Foarte importantă este cunoaşterea pǎrinţilor elevilor, a raporturilor 
dintre elev şi pǎrinţii sǎi, a condiţiilor de viaţǎ şi educaţie pe care le au elevii în familie dar și 
preocuparea dascălului pentru orientarea activitǎţilor cu pǎrinţii dupǎ principii ştiinţifice, pregǎtirea 
lor cu elemente metodice adecvate şi eficiente în vederea educarea copiilor în familie. 

Cuvinte cheie: comunicare, dialog, ascultare, empatie 

Motivaţia 
Odatǎ cu intrarea copilului în şcoalǎ se pune problema comunicǎrii între cadrele didactice şi 

pǎrinţi. Deşi este vorba de obiective educative comune, atât şcoala, cât şi familia îşi organizeazǎ într-
un mod propriu, specific, sistemul de acţiuni modelatorii, folosind diverse metode, tehnici şi procedee 
educative. 
Obiective 
• Definirea elementelor de comunicare între pǎrinţi şi copii;
• Identificarea barierelor de comunicare între pǎrinţi şi copii;
• Dezvoltarea abilitǎţilor de îmbunǎtǎţire a comunicǎrii dintre pǎrinţi şi copii;
• Exersarea cu pǎrinţii a unor metode pentru dezvoltarea gândirii critice cu care au fost familiarizaţi
prin copii lor.
Materiale necesare
• materiale informative;
• pliante adecvate temei;
• postere;
• fişe de lucru;
• hârtie, instrumente de scris (carioci, markere), bandǎ de lipit.
Metode de lucru
• prelegerea;
• „Gândiţi, lucraţi, comunicaţi în perechi/în grup”;
• brainstorming-ul de grup;
• dezbaterea;
• exerciţiul;
• turul galeriei.
Desfǎşurarea activitǎţii
Activitatea este structuratǎ pe cele trei etape ale unei lecţii pentru dezvoltarea gândirii critice.

1. EVOCAREA
Pentru crearea unei atmosfere prielnice, pentru sensibilizarea pǎrinţilor şi stârnirea interesului şi
dorinţei lor de a se implica în activitate se expune prelegerea „A fi pǎrinte. . .”Apoi, se anunţǎ tema
activitǎţii şi prin brainstorming-ul de grup (4-6 pǎrinţi) se realizeazǎ un poster cu ceea ce cred pǎrinţii
cǎ presupune aceasta:
             Nu îl ameninţ      Îl ascult 
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            Nu mǎ mir                             Nu îl critic 
COMUNICAREA 

               PǍRINTE – ELEV 
               Îl tratez ca prieten Mimica mea aratǎ interes 

   Nu îl întrerup  Îl îndemn sǎ-mi povesteascǎ tot ce îl frǎmântǎ    

Un pǎrinte din fiecare grup expune conţinutul posterului realizat. 

2. REALIZAREA SENSULUI
Prezentare de pliante şi materiale informative :
- Principiile comunicǎrii
- Cum îl ajutǎm pe copil în identificarea opţiunilor şi alternativelor;
- Dezvoltarea asertivitǎţii;
- Reacţii pasive şi agresive ale celor ce nu cred în drepturile asertive;
- Tehnici şi metode disciplinare;
- Învǎţarea limbajului responsabilitǎţii.

Se studiazǎ şi se dezbat aceste materiale ilustrându-se cu situaţii concrete : 
- Mihai a venit de la şcoalǎ cu o notǎ micǎ;
- Irina a pierdut banii cu care trebuia sǎ cumpere pâine;
- Ionicǎ este supǎrat pentru cǎ Gigel l-a întrecut la fugǎ şi s-a certat cu acesta.

3. REFLECŢIA
Fiecare grup primeşte câte o fişǎ pe care trebuie sǎ rezolve exerciţiul dat. Lucreazǎ în grup, apoi îşi
expun fişa pe un perete al clasei (tablǎ).
Prin metoda „Turul galeriei” grupurile se rotesc prin clasǎ pentru a examina şi discuta fiecare produs.
Fac comentarii în legǎturǎ cu fişele expuse. Apoi fiecare grup îşi comparǎ produsul cu celelalte şi îşi
citesc comentariile fǎcute pe produsul lor.

EVALUARE 
Activitatea s-a dovedit valoroasǎ atât prin conţinutul ei informativ, cât şi prin metodele exersate, 
metode cu care pǎrinţii au fost familiarizaţi prin participare la lecţii, teme pentru acasǎ.  
Deşi la început atmosfera a fost puţin stânjenitoare, pe parcurs pǎrinţii au manifestat interes şi 
implicare activǎ în activitate. Au dat exemple ale comunicǎrii lor cu propriul copil, atât pozitive, cât şi 
negative. 
La sfârşit, erau convinşi cǎ trebuie sǎ-şi schimbe modul de a comunica cu copiii, devenind mai 
deschişi, mai toleranţi, mai afectuoşi. 

PRELEGERE – A FI PǍRINTE . . . 
Dacǎ m-ar întreba cineva care este cea mai grea meserie din lume, fǎrǎ sǎ şovǎi aş rǎspunde cǎ cea de 
pǎrinte. De ce ? Pentru cǎ, deseori, asuzi mai tare decât un miner, cântǎreşti mai atent decât un 
farmacist, eşti mai minuţios decât un ceasornicar, mai precis decât un chirurg, mai perseverent decât 
un sportiv de performanţǎ, mai atent decât un arhitect şi exemplele pot continua.  
Ce-ţi dǎ oare tǎria de a aduna toate aceste performanţe? Desigur, dragostea faţǎ de copilul tǎu, 
dragostea faţǎ de cel pe care vrei sǎ-l faci OM. 
Aşa cum nu poţi repara un ceas cu un baros, tot aşa nu poţi creşte şi forma un copil servindu-te pur şi 
simplu de argumentele şi procedeele pe care le foloseşti în lumea „celor mari”. 
Este, deci, nevoie sǎ construieşti un sistem de atitudini şi deprinderi potrivit cu lumea copilului, 
sistem ce trebuie refǎcut, transformat pentru fiecare etapǎ de evoluţie a copilului. Numai aşa acesta ne 
va simţi aproape, îl vom putea modela, îi voi fi de folos şi-i vom da putere sǎ creascǎ aşa cum ni-l 
dorim. 
E greu sǎ creşti, sǎ educi, sǎ formezi copilul, dar înfinit mai greu este sǎ te creşti, sǎ te educi, sǎ te 
formezi pe tine ca pǎrinte, sǎ-ţi construieşti alte procedee de argumentare, alte manifestǎri emotive, 
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alte sisteme de deprinderi decât cele pe care viaţa zilnicǎ le cere, fǎrǎ însǎ sǎ le izgoneşti pe cele 
vechi, de care continui sǎ ai nevoie. 

Cu rǎbdarea şi hǎrnicia ţǎranului care-şi începe munca ogorului la începutul primǎverii şi 
asudǎ necontenit pânǎ toamna, când vine vremea culesului, tot astfel trebuie sǎ trudeascǎ şi pǎrintele 
pentru a-şi modela copilul. Dacǎ am lucrat bine, vom culege roade zemoase şi dulci; dacǎ am greşit, 
rodul greşelilor noastre ne va otrǎvi şi pe noi, şi pe mulţi alţii. De aceea, pǎrintele nu are voie sǎ 
greşeascǎ, de aceea pǎrintele are cea mai grea meserie din lume. 

Sǎ învǎţǎm cu copilul nostru, pentru a-l ajuta sǎ creascǎ drept şi viguros, pentru a-l ajuta sǎ 
devinǎ OM. 
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REZERVAȚIA PONOARE. 
CARACTERIZAREA GENERALĂ A FLOREI ȘI VEGETAȚIEI 

prof. Adina-Anca Ududec 
Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” Suceava 

Platforma Podișul Suceava adăpostește două rezervații floristice deosebit de interesante prin 
marele număr de plante pe care le cuprind, unele cu o arie de răspândire foarte largă. 

Una dintre aceste rezervații, situată la 9 km S de municipiul Suceava, în dreptul satului 
Cumpărătura (comuna Bosanci), la 1 km de șoseaua națională ce duce spre Fălticeni (km 424,6), este 
cunoscută sub numele de Ponoare, ocupând un fânaț pe dealul Strâmbu, cu o suprafață de 24,5 ha. 

Denumirea de Ponoare datează din 1911, când - după o perioadă lungă de ploi - aproape 2 
km de teren din actuala rezervație au alunecat de pe un versant vestic cu pantă mare, producând noi 
terase. 

Relieful pe care se află rezervația este o pantă vălurită cu grade de înclinare variabile (când 
abruptă, când lină) cu expoziție în general vestică. începând din partea superioară (altitudine 405 m) 
altitudinea scade la baza pantei la circa 300 m. Configurația reliefului în trepte se datorește 
alunecărilor de teren cât și acțiunii apei, apar numeroase depresiuni de mărimi variabile, în care 
băltește apa o mare parte din an. La baza rezervației se află o porțiune mlăștinoasă, cu un contur care 
depinde de regimul precipitațiilor, astfel încât întinderea ei variază de la an la an. Coaste uscate 
alternează cu porțiuni de la ușor umede până la suprafețe cu un regim de umiditate ridicată, fapt care 
explică distribuția florei și a vegetației. 

Formațiunile geografice de bază sunt sarmațianul și cuaternarul. Solul este un cernoziom de 
fâneață, ușor până la puternic erodat, luto-nisipos, format din luturi, marne și schelet de gresii, bogat 
în carbonați, cu un pH cuprins între 6 și 8,14 bogat în humus (Mititiuc M 1972). 

Rezervația floristică de la Ponoare este situată într-o zonă de contact geomorfologic dintre 
două subunități ale Podișului Sucevei: platoul Bosanci la est și de presiunea colinară Liteni la vest. 
Dealul Căldăruș reprezentând marginea cea mai vestică a platoului Bosanci, domină cu peste 100 m 
lunca pârâului Strâmbu, care marchează marginea estică cea mai joasă din acest sector al Depresiunii 
Liteni. 

Zona de contact morfologic de aici ia caracterul unei creste tipice, desfășurată pe un front a 
cărui individualitate se accentuează de la N-NE spre S-SV. Frontul de creastă are un contur ușor arcuit 
și dispus în două trepte spre capătul de sud al zonei. Dincolo de rezervație, spre V, creasta 
înregistrează o curbă accentuată, creșterea puternică a declivității și o îngustare pronunțată. 

Regimul temperaturii aerului stabilit de Stația Meteorologică Suceava, indică pentru această 
parte a podișului următoarele valori caracteristice: 7°C izoterma anuală; 18°C izoterma lunii iulie; - 
4°C izoterma lunii ianuarie. 

Temperatura minimă a fost de - 28°C pe data de 23.01.1963, iar maxima absolută a fost de 
37,5°C pe data de 15.08.1957. Amplitudinea termică anuală este de 22-23°C. Temperaturile minime 
se înregistrează în a doua parte a nopții și dimineața, iar temperaturile minime se înregistrează în 
timpul amiezii. Fenomenul de inversiune termică este frecvent întâlnit, cunoscând intensități de 2-
5°C. 

Umezeala relativă a aerului înregistrează valori maxime în timpul verii și valori minime 
primăvara în aprilie. Iarna, peste 50% din timp, umezeala relativă depășește 80%, în timp ce 
primăvara, datorită maselor de aer, umezeala relativă poate coborâ sub 30%. 

Variația diurnă a umezelii relative cunoaște valori ridicate noaptea și dimineața și valori 
scăzute în timpul amiezii. 

Precipitațiile atmosferice însumează în medie 641,8 mm pe an, din care 300 mm cad în 
lunile mai-iunie. Cantitatea minimă de precipitații se înregistrează în luna ianuarie cu o medie de 22 
mm. Precipitațiile de vară sunt aduse de masele de aer din V, NV și S, iar cele de iarnă se datoresc
maselor de aer din E și NE.

În medie, numărul de zile cu precipitații este de 156,6 pe an, din care 6 zile se caracterizează 
prin precipitații care depășesc 20 mm în 24 ore. 

Formarea continuă ca dezvoltare și extindere de competențe 158



Un fenomen meteorologic frecvent este ceața, care se înregistrează 37 zile pe an. Presiunea 
atmosferică cunoaște valori minime în luna aprilie și valori maxime în octombrie. 

În mersul diurn al presiunii atmosferice se cunosc 2 maxime între orele 9-10 și 21-22 și două 
minime între orele 3-4 și 15-16. 

Direcția dominantă a vântului este din N-V, cu o frecvență de peste 20%, la care se adaugă 
vântul de SE. Aceasta se datorește persistenței mari a dorsalei anticiclonului atlantic și prin orientarea 
liniilor majore ale reliefului. Calmul atmosferic reprezintă, în zona stației meteorologice Suceava 
33,4% în medie pe an. Viteza medie anuală a vântului este de 3-4 m/s, cu creșteri însemnate la 
altitudini mari. 

Fânețele seculare de la Ponoare, prin bogăția și diversitatea florei, au atras de timpuriu 
botaniștii, dintre care amintim pe B. Knauer, M. Gușuleac, A. Procopian- Procopovici, E. Țopa, I. 
Morariu, Tr. Stefureac. 

Însemnătatea floristică deosebită a acestor fânețe este remarcată încă de M. Gușuleac (1921, 
1925), care întreprinde și primele demersuri pentru ocrotirea lor, vis realizat în anul 1941. 

Cercetările mai recente, efectuate de Horeanu și Gh. Vițalariu (1989), indică din această 
rezervație 502 specii de plante superioare. 

Diversitatea microstațională explică conservarea unor specii rare, de mare interes 
fitogeografic și bioistoric. În această categorie se înscriu cele circumpolare: Dryopteristhelepteris, 
Menyanthes trifoliata, Molima coerulea, Troliuseuropaeus, Iris sibirica, Digitalisgrandiflora; boreale: 
Sigilariasibirica, Seselilibanotis; central-europene: Anthiricumramosum, Carlinaacaulis, 
Clematisrecta, Cirsiumeicusatum, Cytisusheuffeli, Cytisushirsutus, Cytisusnigticans, Cytisusratis-
bornensis, Dianthuscarthusianorum, Euphorbiadulcis, Euphorbia villosa, Peucedanumoreoselinum; 
balcano-dacice: Iris pseudo cypesus, continentale: Adonis vernalis, Asieramellus, 
Cimicifugaeurogaea, Carexhumilis, Dictamnusalbus, Gladiolusimbricatus, Inula hirta, 
Liliummartagon, Peucedanumchobrei, Pulsatillagrandis, Pulsatillapatens, Seratulawolffii, Silene 
chlorantha, Silene densiflora, Silene otites, Stipajoarus, Veratrumnigrum, Veronica spicata. 

Dintre speciile pontice de diferite nuanțe amintim: Ajugalaxmanii, Asperulacampanulata, 
Asyneumacanescens, Carduus humulus, Cephalariatirolensis, Cirsiumcanum, Cirsiumpannonicum, 
Crambetatarica, Cytisusaustriacus, Dianthuscapitatus, Dianthusmembranaeus, Echiumrossicum, Iris 
hungariae, Lathyruspallescens, Linumflavum, Phlomistuberosa, Salvia nutans, Cerinthe minor, Rosa 
gallica, Seneciodoria var, Liebersteinii. 

Elementele mediteraniene în sens larg sunt mai slab reprezentate și dintre acestea amintim: 
Alliumsphaerocephalon, Asperulacynanchica, Mentha ciliata, Stachys germanica, Viola odorata. 

Pe lângă speciile ierboase , interesantă este păstrarea unor elemente lemnoase așa 
cum ar fi: Alnusincana, Alnusglutinosa, Frangulaalnus, Malus sylvestris, Populus alba, 
Populustremula, Pyruspyraster, Quercusrobur, Rosa canina, Sambucusnigra, Salixcaprea, Salix alba, 
Salixfragilis, Salixcinerea, Salixpurpurea, Salixpurpurea, Salixcaprea, Pyruspyraster, Quercusrobur, 
Rosa canina Sambucusnigra, Salixcaprea, Salix alba, Salixfragilis, Salixcinerea, Salixpurpulea, 
Salixrosmarinifolia, Salixtriandra, Salixvirminalis. 

În afara interesului științific, flora acestei rezervații, începând încă de la sfârșitul lunii martie 
până toamna târziu, oferă iubitorului de natură posibilitatea desfătării cu o formă variată de culori, 
multitudinea greu imaginabilă în timpul exploziei din luna iunie-iulie. 

Covorul vegetal al rezervației „Fânețele seculare Ponoare-Bosanci” este alcătuit dintr-un 
amestec interesant de specii higrofile, higromezofile, mezofile, mezo-xerofile și xerofile, fapt care 
explică aspectul atât de mozaicat al grupărilor vegetale corelate și cu amplitudinea largă a gradienților 
ecologici. 

Acest fantastic mozaic cuprinde grupări vegetale de mare interes fitocenologic și expresive 
sub aspect conservatic. 

Cercetările efectuate de Horeanu, Gh. Vițelaru, N. Boșcoiu, Lucia Lung și T. Seghedin 
evidențiază existența unui număr mare de asociații și subasociații. 

În porțiunile mlăștinoase, în special la baza versanților din rezervație se mențin comunități 
edificate de Salixcinerea atribuite asociației Rubro-Salicetumcinerae. 

Multitudinea comunităților vegetale, diversitatea microclimatelor, explică biodiversitatea 
acestui bogat fitogenofond de o excepțională însemnătate științifică. 
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În forma actuală, rezervația de la Ponoare, a fost propusă pentru protecția plantelor din anul 
1921, de către profesorul Mihai Gușuleac de la Universitatea din Cernăuți, care întreprinde primele 
demersuri pentru ocrotirea ei, vis realizat abia în anul 1941 (când marele botanist era profesor la 
Universitatea din București). 

O prezentare succintă a florei Ponoarelor și a împrejurimilor a fost făcută încă din anul 
1892, de către Aurel Procopianu-Procopovici, după ce BlasiusKnauer enumeră în revista Gimnaziului 
superior din Suceava, încă din anul 1863, elemente ale florei din orașul Suceava și din împrejurimi. 

Afară de M. Gușuleac, cercetări botanice asupra vegetației de la Ponoare mai fac. Gh. Bujoreanu, 
M. Răvăruț, E. Țopa, C. Burduja, I. Morariu, V. Graptui, CI. Horeanu, M. Mititiuc, D. Mititelu, C.
Toma, Gh. Mihai, N. Bosciu, T. Seghedin.

În afară de valoarea lor estetică și istorică, fânețele seculare prezintă și o deosebită valoare 
fitocenotică, ele fiind cercetate de specialiști de peste hotare - Polonia, Franța, Anglia, Egipt. 

Existența casei laborator, construită în 1969 la inițiativa inimosului inginer silvic T. 
Seghedin, a permis efectuarea în rezervație a unor importante cercetări botanice. 

Fânețele multiseculare de pe dealul Strâmbu de la Bosanci, dacă nu reprezintă resturi de 
natură virgină, sunt relativ puțin alterate de om, astfel încât ele păstrează o înaltă valoare nu numai din 
punct de vedere științific, ci și antierozional, peisagistic, artistic, social, educativ și patriotic. 
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METODE ALE CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE 

prof. Marius Ududec 
Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava 

Abstract: 
Problematica cunoaşterii este foarte complexă şi, de asemenea, inepuizabilă, iar progresul în 

lume are la bază, fără îndoială, acumularea de cunoaştere ştiinţifică şi tehnologii tot mai performante 
de exploatare a acesteia.  Se observă, însă, că pe măsură ce se intensifică acest proces de acumulare a 
cunoaşterii ştiinţifice, realitatea descoperită prin cunoaştere devine tot mai complicată 

Cuvinte cheie: știință, metodă, observații analitice, experiment 

Scopul ştiinţei nu este de a oferi răspunsuri la toate întrebările. Scopul ştiinţelor este de a da 
răspunsuri doar la problemele care ţin de realitatea fizică. De asemenea, ştiinţa nu poate să se ocupe de 
toate întrebările posibile, aşa că devine importantă selectarea lor. Sintetizând, se poate concluziona că, 
teoriile ştiinţifice: 

• sistematizează datele prin stabilirea raporturilor logice între diversele elemente până atunci
disparate rezultate în urma investigaţiilor efectuate; 

• explică faptele prin intermediul unui sistem de ipoteze şi sporesc gradul de testabilitate al
prezumţiilor avansate în cadrul sistemului respectiv; 

• extind cunoaşterea prin aceea că formulează predicţii deduse din baza axiomatică;
• stimulează şi orientează cercetarea, punând şi reformulând probleme, sugerând căi de

soluţionare a lor; 
• oferă o imagine, o reprezentare simbolică asupra unor sectoare ale existenţei, inaugurând

adesea noi stiluri de gândire, impunând noi paradigme. 

Termenul de teorie înseamnă, în limbaj comun, idei care nu se bazează pe nici o dovadă solidă, 
acest termen fiind folosit de oamenii de ştiinţă pentru a exprima un grup de idei care fac prognoze 
ştiinţifice. 

Ştiinţa este o metodă folosită în scopul acumulării de cunoştinţe. Obiectivul major al metodei 
ştiinţifice este de a pleca de la una sau mai multe ipoteze şi de a dezvolta o teorie validă. Teoriile 
ştiinţifice sunt obiective, verificabile ştiinţific, şi sunt predicţii ale rezultatelor empirice.  

Sub aspect empiric, prin experiment se înţelege acea activitate cognitivă şi neteoretică care se 
poate desfăşura înaintea unei elaborări intelectuale închegate.  

Într-o abordare contemporană, se poate afirma că ştiinţa porneşte de la fapte care servesc ca şi 
pretext pentru o cunoaştere explicativă. În acest sens, se poate vorbi de o alternare între fapte brute şi 
fapte ştiinţifice. Prin fapt brut se înţelege ceea ce este palpabil, ceea ce există în mod efectiv şi concret 
în lumea reală. Faptul ştiinţific presupune receptarea faptului brut prin diferite metode conceptuale, 
metodologice şi interpretative. 

Psihologul elveţian Jean Piaget propune trei caracteristici: 
● un fapt ştiinţific este un răspuns la o întrebare, ceea ce presupune o întreagă elaborare,

solidară cu sistemul de informaţii care au dus la acea întrebare; 
● un fapt este o constatare sau o lectură a experienţei, care nu se reduce la simpla citire a

datelor, ci comportă o întreagă structurare; 
● un fapt nu există niciodată în stare pură; el este întotdeauna solidar cu o interpretare. Această

caracteristică subliniază importanţa orizontului de informaţie, a cadrului interpretativ, atât în punerea 
întrebării, cât şi în lectura experienţei. Există o deosebire între faptul brut, neanalizat – fruct al unei 
percepţii globale – şi faptul ştiinţific, plasat în contextul unei idei şi a unei observaţii analitice. 

Un experiment este un tip de acţiune care generează evenimente. Realizarea unui experiment se 
numeşte probă. Experimentele generează rezultate. Un experiment poate avea mai multe rezultate, pe 
când o probă poate avea un singur rezultat. 
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Un eveniment este o mulţime oarecare de rezultate prestabilite ale unui experiment. Un 
eveniment se poate întâmpla sau nu în urma unui experiment. Daca e este rezultatul unei probe şi A un 
eveniment legat de respectivul experiment, spunem că Ase întâmplă daca  şi Anu se întâmplă 
daca . 

Un experiment, de orice tip ar fi el, comportă, în general, următoarele etape: observaţia, 
stabilirea ipotezelor, experimentarea propriu-zisă şi interpretarea datelor. Aceste etape nu reprezintă un 
şablon pentru oricare din cercetările ştiinţifice. Pe de o parte unele experimente se limitează la etapele 
de observaţie şi interpretare a datelor, iar pe de altă parte putem vorbi de experimente care constau în 
efectuarea experimentului respectiv şi în interpretarea rezultatului finit. 

Demersul experimental dispune de o structură care înglobează următoarele etape: 
• investigaţia faptelor prin observare şi experiment;
• interpretarea faptelor prin clasificare, seriere şi măsurare;
• stabilirea corelaţiilor cauzale şi a legilor experimentale.
Investigaţia faptelor presupune reperarea şi circumscrierea lor prin observaţie şi experiment.
Observaţia reprezintă o etapă fundamentală şi indispensabilă oricărei cunoaşteri a realităţii

sociale, psihice sau naturale. A observa înseamnă a cunoaşte, a examina un obiect, un proces sau un 
fenomen, a face constatări şi remarci în legătură cu ce observăm. De asemenea, observarea contribuie 
la obţinerea de informaţii necesare pentru soluţionarea unei probleme. Altfel spus, observaţia constă în 
perceperea unui eveniment, a unui document sau a unei conduite, neputând fi redusă la o simplă 
lecturare a faptului brut, ci la o clasificare sau încadrare a informaţiei în anumite concepte. 

Experimentul reprezintă o etapă complexă de studiere a faptelor care presupune stabilirea 
domeniului cercetat şi identificarea variabilelor independente şi dependente. Experimentul reprezintă 
un set de observaţii desfăşurate în scopul rezolvării unei anumite probleme sau chestiuni pentru a 
sprijini sau anula o ipoteză sau o cercetare cu privire la un fenomen.  Evenimentul constă în 
reproducerea artificială sau în modificarea deliberată a unui fenomen natural, social sau psihic, spre a 
fi studiat în condiţii special create prin varierea diverşilor parametri situaţionali. Metoda experimentală 
permite observarea relaţiilor experimentale şi cu preponderenţă identificarea relaţiilor de cauzalitate şi 
a celor de condiţionare. 

Interpretarea reprezintă puntea de legătură dintre a şti şi a cunoaşte, conducând la explicarea 
faptelor şi a semnificaţiei lor. Pentru a se transforma în cunoştinţe informaţia trebuie interpretată. În 
etapa de interpretare se evaluează utilitatea informaţiilor şi se dă o interpretare personală. 

A doua etapă a unui demers experimental o reprezintă interpretarea faptelor. Aceasta se poate 
face, la rândul ei, prin metode precum clasificarea, serierea sau măsurarea.  

Clasificarea constă în organizarea faptelor prin distribuirea lor sistematică în categorii sau 
specii de fenomene având un grad înalt de generalitate. Compararea obiectelor se face dintr-un anumit 
punct de vedere, numit criteriu. Aceste criterii pot fi simple, când se are în vedere o singură 
proprietate, sau combinate, în cazul unui ansamblu de note relaţionate. 

Un alt demers în interpretarea faptelor îl reprezintă serierea, care constă în determinarea 
sistematică a ordinii în care pot fi dispuse elementele unei mulţimi, existând pentru fiecare element un 
succesor, cu excepţia ultimului element, şi un predecesor, exceptând primul element. O serie poate fi 
completă sau se poate completa ulterior prin inserarea unuia sau mai multor elemente între termenii 
existenţi. 

De asemenea, interpretarea faptelor se poate realiza şi prin măsurare, etapă care face trecerea de 
la determinările calitative la cele cantitative. Prin operaţia de măsurare se asociază valori numerice 
parametrilor structurali sau celor funcţionali conform faptelor cercetate. Măsurarea poate fi privită ca 
un proces de cunoaştere comparativ între mărimea dată şi unitatea de măsură. De cele mai multe ori, 
măsurarea propriu-zisă are mai mult un caracter cantitativ şi se termină o dată cu aflarea valorii 
mărimii date. 

Ultima etapă în realizarea demersului experimental o reprezintă stabilirea corelaţiilor cauzale şi 
a legilor experimentale. După etapele de observaţie, experiment, clasificare, seriere şi măsurare 
urmează descoperirea cauzelor şi a corelaţiilor dintre faptele studiate. Pe baza legăturilor de tip cauză-
efect se poate trece la formarea explicaţiilor şi predicţiilor ca urmare a demersului observaţional şi 
experimental. Astfel, poate fi înţeles modul în care se comportă obiectul, fenomenul sau procesul 
observat.  

Ae∈
Ae∉
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Constatările şi rezultatul unui demers experimental îndeplinesc funcţiile de ordonare şi de 
clasificare formând astfel legile experimentale. Aceste legi au rolul de a unifica, coordona şi conduce 
diferite fapte izolate, atribuind un termen comun faptelor cunoscute. 

Se poate vorbi despre cunoaştere ca despre un fenomen, un proces sau un produs al activităţii 
umane. Procesul cunoaşterii poate fi structurat pe trei nivele. Primul nivel este cel al cunoaşterii 
observabile, care porneşte de la obiecte, fenomene, diferite procese şi în cadrul căruia se evidenţiază 
însuşirile individuale şi exterioare ale obiectului.  

Al doilea nivel este cel al cunoaşterii empirice. Acest tip de cunoaştere are în vedere analiza şi 
descrierea cladei de obiecte identice pentru preluarea datelor fiind folosite o serie de operaţii logice 
precum compararea, sinteza, abstractizarea sau generalizarea.  

Ultimul nivel din procesul cunoaşterii îl reprezintă cel al cunoaşterii teoretice. Acest tip de 
cunoaştere urmăreşte elaborarea conceptelor şi stabilirea legilor teoretice şi în cadrul căreia capacitatea 
constructivă a subiectului cunoaşterii are un rol important. 

Legăturile cauzale şi uniformităţile experimentale pot fi consolidate şi organizate formulând legi 
teoretice. Aceste legi pot fi integrate, la rândul lor, într-un sistem numit teorie ştiinţifică. 

O teorie ştiinţifică este un model explicativ sau un sistem de modele explicative pentru un 
fenomen real sau pentru o clasă de fenomene reale. De reţinut este faptul că fenomenul studiat trebuie 
să fie real, trebuie să existe.   

Teoria ştiinţifică se naşte, de cele mai multe ori, în acele domenii care au atins un nivel de 
maturitate în perimetrul cunoaşterii ştiinţifice. Astăzi, termenul de teorie ştiinţifică îmbină o 
multitudine de sensuri, precum: ansamblu de reguli şi principii de procedură; mod de descriere a 
faptelor şi evenimentelor; sistem de concepte sau de propoziţii asupra unor fapte inobservabile 
nemijlocit. 

O teorie ştiinţifică dovedită este întotdeauna susceptibilă de a fi falsificată (verificată) dacă apar 
noi dovezi. Chiar şi cele mai de bază şi fundamentale teorii se pot dovedi a fi imperfecte dacă 
observaţiile noi sunt inconsistente cu ele. Teoriile ştiinţifice care, potrivit conceptului modern de 
ştiinţei pot fi falsificate (verificate) sunt văzute ca certitudini care nu pot fi puse la îndoială. Savanţii 
sunt criticaţi deoarece văd lumea doar prin prisma teoriilor lor favorite. Observaţiile care nu par a fi 
concordante cu acestea sunt neglijate. În cazuri extreme, aceasta ducând la violări grave ale codului de 
cercetare ştiinţifică, doar pentru a-şi apăra propriile teorii. Astfel s-ar putea explica şi încetineala cu 
care sunt recunoscute noi paradigme ştiinţifice. De asemenea, cei care se orientează după ştiinţă sunt 
criticaţi pentru că se orientează orbeşte spre autoritatea ştiinţifică, temându-se să cerceteze cu 
minuţiozitate subiectul respectiv. 

Scopul ştiinţei nu este de a oferi răspunsuri la toate întrebările. Scopul ştiinţelor este de a da 
răspunsuri doar la problemele care ţin de realitatea fizică. De asemenea, ştiinţa nu poate să se ocupe de 
toate întrebările posibile, aşa că devine importantă selectarea lor. Sintetizând, se poate concluziona că, 
teoriile ştiinţifice: 

• sistematizează datele prin stabilirea raporturilor logice între diversele elemente până atunci
disparate rezultate în urma investigaţiilor efectuate; 

• explică faptele prin intermediul unui sistem de ipoteze şi sporesc gradul de testabilitate al
prezumţiilor avansate în cadrul sistemului respectiv; 

• extind cunoaşterea prin aceea că formulează predicţii deduse din baza axiomatică;
• stimulează şi orientează cercetarea, punând şi reformulând probleme, sugerând căi de

soluţionare a lor; 
• oferă o imagine, o reprezentare simbolică asupra unor sectoare ale existenţei, inaugurând

adesea noi stiluri de gândire, impunând noi paradigme. 
Majoritatea ştiinţelor actuale pot fi raportate la realitate prin operaţia modelării sau simulării 

lucrurilor, proceselor şi fenomenelor. La baza procesului de simulare stau metodele de descriere, 
modelare şi analiză a unor sisteme reale. Realitatea este reprezentată prin modele, iar simularea le 
foloseşte pentru studiul realităţii. 

Problematica cunoaşterii este foarte complexă şi, de asemenea, inepuizabilă, iar progresul în 
lume are la bază, fără îndoială, acumularea de cunoaştere ştiinţifică şi tehnologii tot mai performante 
de exploatare a acesteia.  Se observă, însă, că pe măsură ce se intensifică acest proces de acumulare a 
cunoaşterii ştiinţifice, realitatea descoperită prin cunoaştere devine tot mai complicată. 
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METODA AUTOBIOGRAFICA IN EDUCAȚIA FORMAL ȘI 
NONFORMALA 

Anca Vieriu, profesoară la Colegiul Național ”Petru Rareș” 
Președinte al asociației AR Vocational and Investment Solutions 

Scopul lucrării este prezentarea metodei autobiografice, impusă de Duccio Demetrio, în două 
contexte diferite, unul formal și unul nonformal.  
Cuvinte-cheie: metoda autobiografică; joc de roluri; educație nonformală 

Bariera mult prea rigidă care exista, nu demult, între educația formală și cea nonformală 
începe să dispară, la noi, mai ales sub influențe europene, prin importul tot mai vizibil de motode 
nonformale în sisemul formal. Schimburi de experiență din cadrul unor proiecte de tipul Comenius, 
Grundtvig, Erasmus+ și altele, metodele, tehnicile, exercițiile nonformale, diverse și flexibile, au 
reprezentat, pentru mulți profesori, șansa de a realiza altfel de ore, de a ieși din perimetrul inflexibil al 
unui tipar de predare vetust, de a respecta un principiu didactic extrem de important, chiar dacă sau 
tocmai pentru că nu e amintit în programele școlare: cel al atractivității actului de învățare.  

Vom prezenta, succint, una dintre metodele care pot crește și ai mult amiciția dintre formal și 
informal. 

Metoda autobiografică răspunde unora dintre cele mai stringente nevoi ale oamenilor: de a-și 
fixa, în timp, etapele traseului vieții, de a se autocunoaște, de a-și depăși limitele universului interior, 
de a-și racorda armonios egoul la sine. Povestirea de sine este un act de metacogniție, pentru că invită 
copilul/ tânărul să analizeze felul în care își gândește experiențele, să le remodeleze, povestindu-le. 

Acedemicianul și eseistul italian, Duccio Demetrio, recunoscut pentru interesul său în 
problematica autobiografiei, identifică trei stadii distincte în procesul de analiză a poveștii 
autobiografice: 

1. Retrospecția constă în încurajarea întoarcerii în trecut, în scpul recuperării acestuia,
prin activarea memoriei voluntare. 

2. Interpretarea presupune reconstrucția/ remodelarea experiențelor rememorate, prin
stabilirea de conexiuni între evenimente/ persoane, între cauze și efecte. Este o activitate similară cu 
experiența proustiană, o ”căutare a timpului pierdut”, din dorința de a înțelege, în prezent, ceea ce n-a 
putut fi înțeles atunci, de a descoperi sensul întâmplărilor care, atunci când au fost trăite, păreau goale 
de semnificație. Odată aceste sensuri găsite, ele reprezintă premisa unor noi interpretări, a unor noi 
povești.  

3. Creația, cea de a treia etapă, se referă, înainte de toate, la orizontul poveștilor devenite
surse de învățare. A învăța din propria poveste – acesta este marele avantaj al metodei. Educația 
devine, astfel, autoeducație. Elevul își este sieși profesor. Este stăpânul propriei povești, pentru că este 
stăpânul propriei vieți. Cu energia sa creativă, el poate să se ”joace” cu povestea experiențelor sale, 
poate să-i dea forme mereu noi, provocând, astfel, schimbări în propria viață. ”Chi scrive di sé è 
persona appassionata e tenace. Sa che occorre molto coraggio e determinazione. Non tutti difatti sono 
disposti ad iniziare una simile impresa. Ma chi l’ incomincia e la porta a termine avrà atteso al 
compito di diventare pienamente donna o uomo.” (Demetrio, 2015) 

Același cercetător italian precizează premisele autobiografiei: 
1. O bună memorie și bunăvoința de a opera un efort intens de reconstrucție
Memoria conectează trecutul la prezent și asigură identitatea și unicitatea fiecăruia dintre noi.

Comunicarea dintre ființa din prezent și cea din trecut conferă sentimentul coerenței și stabilității 
sensurilor vieții. 

2. Efortul de re-construcție a trecutului, de atribuire de sens și semnificație faptelor și
întâmplărilor din trecutul nostru 

Prin povestea retrospectivă, ființa se reprezintă și se redefinește/ reconstruiește, fără încetare. 
Niciodată omul din poveste nu este identic cu cel din realiatea trăită. Cu cât mai multe povești, cu atât 
mai multe identități asumate, cu atât mai multe potențialități de luat în calcul și de pus in act. Povestea 
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dă substanță vieții omului, deci și omului, ca ființă aptă de trăiri (intelectuale, afective, morale etc.) 
care se convertesc în poveste.  

3. O învățare orientată spre discipol
Întrucât, prin aplicarea acestei metode, discipolul construiește povestea experiențelor sale și

astfel, controlându-și povestea, își controlează viața, el este, deopotrivă, învățătorul și învățacelul. 
Învățând din propria poveste, deci din propria viață, cum să-și modeleze și să-și manevreze identitățile 
narative, adică, până la urmă, cum să trăiască, nu are cum să fie mai puțin iscusit decât un dascăl 
autentic. Faptul că experiența unui elev este, în general discutând, mai săracă decât a unui profesor, 
măcar și pentru faptul că a trăit mai puțin și a avut mai puțin timp să acumuleze întâmplări multe și 
complexe, este, în esență, irelevant. Astfel, metoda resformuleaza ecuația profesor - elev pornind de la 
premisele egalității, încrederii și înțelegerii mutuale, din instaurarea unui dialog real, care să poată 
prefigura călătorii eliberatoare și constructive. 

Aplicație în domeniul nonformal – o experiență Erasmus+ 

In educația nonformală, metoda autobigrafică este potrivită în măsura în care facititează 
confesiunile, care apropie oamenii, creează spirit de echipă, sentimentul de ”împreună”.  

Am aplicat, de curând această metodă în cadrul unuiproiect Erasmus+ 
mobilitatepentrulucrătorii de tineret (2019-2-RO01-KA105-064259, finanțat de UniuneaEuropeană), 
înscopuleducațieipentrutoleranță. Organizațiileparticipante din Romania, Armenia, Georgia, Grecia, 
Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Spania, Tircia, Marea Britanie siUcraina au căzut de accord 
cămetodaautobiograficaesteutilă, înacest context,pentrucaimplicăenergiileeului, 
organizeazălumeaînjurulproprieiființe, făcand-o, astfel, maiușor de ințeles, 
dăsenssivaloareexperiențelorpersonale. 

In consecință, am concepu proiectul „Rethinking Oneself, Re-telling the Story of Tolerance” 
(ROST). Cei 35 de participanți la curs au dobândit o cunoaștereaprofundată a 
problemeieducațieipentrutoleranțăprinmetodaautobiograficașialtemetodenonformale, și-au 
sporitabilitațile de lucru cu tineriiprinexperimentarea, cu precădere, a metodeiautobiografice, și-au 
dezvoltat o atitudinesi un comportamentproactivfață de problematoleranțeiși a metodelornonformale 
de educatie,  prinproiectareasipunereaîn act a uneicampanii de conștientizareși a unui program de 
educare a adolescenților. 

Participanții au exploratcâtevadintreposibileleaplicatii ale metodeiautobiograficepentru a 
adancianalizaproblemei (in)toleranței: “Memoriatrupului”,  “Obiecte”, “Mesajeintr-o sticla”, 
“Momentelemelememorabile”, “Tranzitiesischimbari”, “Destine”, “Prima data cand…” și 
“Arhipelaguri”. 
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Aplicație în domeniul formal – o oră de literatură română 

Există numeroase exerciții care pot fi adaptate/ inventate pentru aplicarea metodei 
autobiografice, care însă trebuie asociată cu cea a jocului de roluri, bine cunoscută de profesori. O 
variantă atractivă, pentru că are ca suport aspectul de joc și lucrul pe grupe, ambele agreate de elevi, 
este ”Zarurile emoțiilor”. Fiecare dintre grupe primește câte un zar și un pachet de ”cărți de joc”. Pe 
fiecare astfel de ”carte de joc” este notată câte o emoție, în funcție de textul supus analizei. De 
exemplu, pot fi urmîtoarele: 
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Elevilor li se cere să se identifice cu un personaj al textului studiat și să le explice celorlalți 
din grupă în ce context au trăit aceste emoții, din ce cauză, cum s-au manifestat, ce efecte au avut (ce 
”lecție” au învățat din trăirea acestei emoții). Este esențială, ca premisă, asumarea identității 
personajului. Elevul va vorbi la persoana I. 

O aplicare inteligentă și cu simțul nuanțelor a metodei are efecte benefice, pe termen scurt și 
lung.  

- Elevii citesc cu o mai mare atenție textul, dat fiind faptul că acesta devine suportul unui
joc. 

- Experimentează învățarea, prin joc, a experiențelor personajului (care pot fi și ale
sale) și reflectează asupra sensului întâmplărilor prin care acestea au trecut. 

- Devin conștienți de semnificația morală a unor experiențe pe care le-au parcurs
- Învață să realizeze conexiuni între fapte, să le înțeleagă ca pe un tot și să depășească

stările nefaste generate de anumite întâmplări. 
- Își dezvoltă curiozitatea intelectuală, plăcerea nu numai de a construi povești ale vieții

personajelor, dar și ale lor înșiși; astfel, capacitatea lor de adaptare la lume, de integrare în peisajul 
uman în care trăiesc (livresc, dar și real)  este mult sporită. Povestea sintetizează imagini, sunete ale 
lumii, imaginea ei percepută într-un mod unic și așezată în cuvânt și, astfel, îl determină pe elev să-și 
regândească raportul său cu lumea. Din acest motiv, asumarea autobiografiei personjului nu înseamnă 
numai cunoaștere, ci și autocunoaștere, deschidere a eului spre lume sau acceptarea, cu generozitate, a 
lumii în perimetrul eului: “Stories turn mere chronology, one thing after another, into the purposeful 
action of plot, and thereby into meaning.”  (Taylor, 1966, p. 2) 

- Devin creativi prin efortul de a ”traduce” faptul trăit în poveste, de a transfigura
realitatea vieții personajului în limbaj. 

- Își dezvoltă inteligența emoțională și, în primul rând, capacitatea de a fi empatici.
- Își dezvoltă și structurează cunoașterea de sine, prin trăirea vieții personajului. ”Being one

character out of many in a larger story does not diminish me; it enlarges me and my possible 
significance.  I am not an isolated individual desperately searching for an illusory self and plaintively 
insisting on my needs and rights; rather I am a character in a story with other characters, making 
choices together that give our lives meaning.”  (Taylor, 1996, p. 69) 
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Metoda autobiografică, asemenea tuturor metodelor nonformale, este flexibilă, perfect 
adaptabilă celor mai multe texte epice, dramatice sau chiar lirice (dacă acceptăm modelul actanțial).  

1. Pe ”cărțile de joc” se pot nota orice alte emoții, în funcție de personajul analizat, sau orice
consideră profesorul că poate genera o discuție fertilă.

2. Se poate lucra oral și în scris. Profesorul poate cere elevilor ca, în loc să lucreze pe grupe,
să scrie ”autobiografii” ale personajului.

Concluzii 

Metoda autobiografică transformă, astfel, învățarea seacă, de multe ori apatică, într-o 
investiție care implică, deopotrivă, înțelegerea profundă a caracteristicilor personajului și  învățarea 
despre sine. Ea constă în reconstrucția a ceea ce a fost deja învățat, într-un prilej de reflecție asupra 
factorilor (personali, sociali, de mediu) care influențează motivația învățării, potențialul cognitiv, 
afectiv sau moral, sau, folosind terminologia lui Demetrio, ”potențialul de emancipare”, resursele și 
limitele lor, felul în care aceste limite pot fi depășite. Mai mult, actul reconstrucției prin poveste și 
reflecția asupra învățării generează noi orizonturi spre  sensuri și valori ale momentelor de creștere ale 
personajului care, altfel, ar rămâne nedescoperite. 

Pentru că atât elevul, cât și profesorul, devin stăpânii vieții personajului și ai propriei vieți, 
întâlnirea lor se întâmplă într-un spațiu privilegiat, cultural și, deopotrivă, personal, ceea ce este cu 
atât mai important la vârsta preadolescenței sau adolescenței, care e și vârsta școlarității, când elevul e 
captiv într-un teritoriu al tensiunilor copil – adult.  

În crearea poveștii orelor pe care le desfășoară, profesorul trebuie să țină cont și de dinamica 
grupului de elevi. Clasa este o structură, iar menirea dascălului este să faciliteze, prin jocul 
subiectivității împărtășite al autobiografiei personajului, coeziunea acestei structuri, stabilind 
conexiuni între poveștile tuturor, ale elevilor și a sa, deopotrivă. Cu sensibilitate, curaj, fermitate, 
empatie, respect față de intimitate, simț al diversității/ complexității și intuiție, el va crea un spațiu 
comun, cu o puternică textură emoțională, al reflecției și împărtășirii, al comunicării și al învățării: 
despre personaj, despre sine, despre ceilalți, despre lumea reală, despre lumi posibile sau (încă) 
imposibile. 
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FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE, 
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Abstract: 
Competenţele didactice, înţelese ca achiziţii latente şi capacităţi de punere în practică 

a lor se obţin cel mai bine într-un cadru instituţionalizat, şi anume prin parcurgerea 
programelor acreditate de pregătire continuă oferite de furnizori de educaţie, conform legii. 

Cuvinte cheie: formarea iniţială, formarea centrată pe elev 

1. Educaţie şi formare profesională, repere teoretice
Formarea iniţială a cadrelor didactice se găseşte, asemenea celorlalte componente ale

sistemului de învăţământ, într-o etapă de prefaceri şi restructurări. Multiplicarea provocărilor 
aşezate în faţa sistemului de învăţământ, în general, şi în faţa sistemului de pregătire a 
personalului didactic, în particular, a determinat reacţii dintre cele mai diverse atât în plan 
ştiinţific şi, de ce nu, chiar şi în plan politic şi social. 

Extinderea reţelei de învăţământ, atât în plan particular, cât şi în ceea ce priveşte 
instituţiile de stat, evoluţia fluctuantă a efectivelor de elevi/studenţi, dar şi multiplicarea 
programelor de studiu şi a specializărilor, s-au realizat într-un vid legislativ. În aceste 
condiţii, absenţa unei grile valorice care să vizeze evoluţia şi dezvoltarea sistemului de 
învăţământ prin prisma carierei didactice a facilitat stări de confuzie şi chiar de criză. 

Aşteptările sociale în faţa şcolii au generat o adevărată „retorică socială”: dezvoltarea 
învăţământului din ţara noastră trebuie să devină o prioritate naţională. Cu toate acestea, încă 
nu a fost ferm promovată ideea potrivit căreia cheltuielile din acest sector reprezintă investiţii 
în resurse umane.  

Orientările strategice şi de politică educaţională ale sistemului de pregătire a cadrelor 
didactice nu pot fi decât în concordanţă cu obiectivele dezvoltării sistemului de învăţământ 
românesc. Instituţiile de învăţământ funcţionează ca focare ale progresului şi modernizării, ca 
promotoare ale valorilor culturale, ştiinţifice, civice şi spirituale.  

Din perspectiva intervenţiilor anterioare, obiectivele care se situează în centrul de 
interes al reformei sistemului de pregătire a cadrelor didactice ar fi următoarele:   
• restructurări ale rutelor de formare introduse prin intermediul unor decizii cu caracter
normativ, formulate coerent şi aplicabile într-un timp cât mai scurt;
• creşterea capacităţii de cuprindere a sistemului de pregătire iniţială şi continuă a
personalului didactic în concordanţă cu exigenţele calitative impuse de standardele Uniunii
Europene şi de organismele internaţionale din acest domeniu;
• antrenarea şi stimularea resurselor umane din învăţământ (cadre didactice) pentru
menţinerea unei motivaţii înalte de autoformare prin participarea la educaţia superioară;
• profesionalizarea carierei didactice şi transferabilitatea competenţelor psihopedagogice;

Indiferent de orientările cu caracter pedagogic, reforma sistemului de formare trebuie 
să se bazeze pe o serie de opţiuni strategice  de politică generală referitoare la:  
• valorile sociale fundamentale şi tipul de societate proiectată, opţiuni pentru promovarea,
cultivarea şi exploatarea resurselor umane, ca premisă esenţială a dezvoltării;
• rolurile specifice pe care le va îndeplini cadrul didactic din învăţământul românesc în
această perspectivă;
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• modelul de personalitate pe care-l vizăm din perspectiva elevului trebuie să se răsfrângă şi
asupra portretului profesorului, valorificând exigenţele fundamentale impuse omului, de
societăţile democratice;

Principiile de bază menite să caracterizeze procesul de formare iniţială a cadrelor 
didactice sunt: continuitatea, dimensiunea evolutivă, progresia, flexibilitatea, mobilitatea. 

Sistemul de învăţământ românesc, aflat într-un proces de racordare la exigenţele 
comunitare europene, trebuie să-şi definească, în cadrul reperelor de compatibilitate, şi un 
sistem de formare a cadrelor didactice corespunzător criteriilor de eficienţă, modernitate şi 
deschidere, fundamentat pe mecanismele transferabilităţii, certificării şi asigurării calităţii. 

Astfel, se impune o planificare a viitoarelor activităţi de formare continuă, ce implică 
luarea în calcul a oportunităţilor prezente şi viitoare, şi, de ce nu, rentabilitatea lor în funcţie 
de varianta promovată.  

1. Autodidactul trebuie să se orienteze singur, să consume timp şi energie cu selecţia
informaţiilor, cu ordonarea lor, cu analiza celor care sunt cu adevărat importante pentru sine, 
pentru instituţie, pentru mediul şcolar. 

2. Învăţarea din experienţă „văzând şi făcând”, are iarăşi neajunsul major al
posibilităţilor aplicării de strategii inadecvate şi experimentarea „pe viu”, fără un orizont de 
aşteptare bine conturat şi fără o ţintă suficient de clară. 

3. Prin parcurgerea unor programe de formare continuă, acreditate de comisii şi
experţi în domeniul educaţiei, se poate economisi timp, se beneficiază de orientare şi 
îndrumare competentă în câmpul informaţional şi se asigură aplicarea strategiilor şi 
metodelor moderne de învăţare verificate. 

Acestea sunt doar câteva argumente pentru dezvoltarea competenţelor personalului 
didactic prin programe de formare. Competenţele didactice, înţelese ca achiziţii latente şi 
capacităţi de punere în practică a lor se obţin cel mai bine într-un cadru instituţionalizat, şi 
anume prin parcurgerea programelor acreditate de pregătire continuă oferite de furnizori de 
educaţie, conform legii. 

2. Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice în instituţia şcolară
Identificarea nevoii de formare continuă într-o instituţie de învăţământ se realizează

din mai multe perspective. Pe de o parte, această identificare are locla nivel microstructuralşi 
vine din nevoia sau dorinţa individuală a cadrelor didactice de a se perfecţiona. Nevoia 
aceasta vine din dorinţa de a fi mereu cu informaţiile la zi (deci se datorează exploziei 
informaţionale). Pe de altăpoarte, această nevoie se datorează tehnologiei informatice în 
progres continuu. Cadrele didactice îşi dau seama treptat că cel care nu are cunoştinţe de 
operare pe calculator face faţă cu greu unui învăţământ modern şi de calitate. Mai mult, 
eleviiauastfel de cunoştinţe de la o vârstă fragedă, astfelîncâtşieisimtcăaunevoie de un 
profesor foartebinepregătit la catedră.  

Pe de altă parte, nevoia de formare este identificată la nivel macrostructural, de către 
echipa managerială. Aceasta presupune din start o echipă cu competenţe manageriale 
dobândite prin activităţi de formare continuă. Această nevoie se subsumează culturii 
organizaţionale a şcolii, viziunii sale şi ţintelor strategice din proiectul de dezvoltare 
instituţională. Ca urmare, se poate discuta despre mai multe forme de activităţi de formare 
continuă:  
o formarea centrată pe şcoală, care cuprinde: managementul schimbării, comunicare
managerială şi managementul de proiect;
o managementul clasei;
o educaţie interculturală;
o educaţia pentru relaţiile cu comunitatea, care cuprinde în special educaţia părinţilor,
educaţie economică şi antreprenorială, educaţia pentru sănătate.
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De asemenea, se are în vedere şi o altă particularizare a activităţilor de formare, care 
cuprinde: 
o formarea pentru aplicarea noului Curriculum;
o formarea pentru copiii cu nevoi educaţionale speciale;
o formarea pentru utilizarea TIC.

3. Viziunea europeană în domeniul formării profesionale
Educaţia şi formarea profesională joacă un rol esenţial într-o economie bazată pe

cunoaştere, deoarece susţin creşterea economică şi consolidează coeziunea socială şi 
cetăţenia activă. De la adoptarea Strategiei de la Lisabona în 2000, s-a consolidat cooperarea 
politică în domeniul educaţiei şi formării, mai întâi prin programul de lucru „Educaţie şi 
formare profesională 2010”, iar mai apoi prin cadrul strategic pentru cooperarea europeană în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale „ET 2020”. Această cooperare a dus la 
formularea unor obiective şi inițiative comune care înglobează toate tipurile de educaţie şi 
formare şi toate etapele învăţării de-a lungul vieţii. Obiectivele şi iniţiativele sunt susținute de 
o serie de programe de finanţare, cum ar fi Programul Erasmus+, 2014-2020. Mai mult, o
serie de reţele şi agenţii susţin desfăşurarea de acţiuni în domeniul educaţiei şi formării, şi
anume Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură şi Institutul European de
Inovare şi Tehnologie.

Conceptul învăţării de-a lungul vieţii se aplică la toate nivelurile de educaţie şi 
formare şi se referă la toate etapele vieţii, precum şi la diferitele forme de ucenicie. Învăţarea 
de-a lungul vieţii este menită să ofere cetăţenilor instrumente de dezvoltare personală, 
integrare socială şi participare la economia bazată pe cunoaştere. Programele Comenius 
(pentru şcoli), Erasmus (pentru învăţământul superior), Leonardo da Vinci (pentru educaţia şi 
formarea profesională) şi Grundtvig (pentru educaţia adulţilor), reunite acum sub umbrela 
Programului de învăţare de-a lungul vieţii, au îmbrăcat acum o haină nouă, cea a programului 
Erasmus+, care oferă o altă dimensiune acestui proces de formare profesională, mai ales 
pentru persoanele implícate în educaţie. 

Viziunea europeană a formării profesionale pune accent pe sporirea calității și 
competențelor profesorilor, ale formatorilor și ale directorilor de unități de învățământ, prin 
introducerea de parcursuri flexibile între toate nivelurile educaționale.   

Ceea ce consider eu relevant în profesionalismul formării profesionale europene ţine 
de felul cum este percepută această activitate: ca o nevoie reală, palpabilă, ca o parte 
integrantă a existenţei cadrelor didactice. Participarea lor la cursuri de formare este una 
firească, ca o expresie a ajustării şi a adaptăriilor la mersul societăţii. Formarea lor răspunde 
nevoilor şcolii, aspectcare se va putea observa începând din acesta şi în programul Erasmus+, 
carevizează 00A9 exact acelaşi lucru: ca formarea profesională a cadrelor didactice săaducă 
plus-valoare şcolii şi educaţiei pe care aceasta o oferă noilor generaţii. 
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EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ:  
ASPECTE ALE METODICII PREDĂRII LA LECȚIILE DE 

LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ ȘI UCRAINEANĂ 

Crigan S.G – cercetător științific, 
Institutul Modernizării conținuturilor didactice, 

filialaCernăuți 

Abstract: 
Analiza multidimensională a conceptelor privind educația interculturală se bazează pe 

cercetările făcute în școlile din Ucraina cu limba de predare română, ucraineană și maghiară, în 
concordanță cu ideea fundamentală a educației sec. al XXI-lea:„a învăța pe parcursul întregii vieți”. 
[1] 

Cuvinte cheie:predarea limbii și literaturii române și ucrainene, educație interculturală, 
standarte europene, experiență europeană, reforme, metode.  

În ultimii ani, în Ucraina au loc reforme în diverse domenii.  Calea pe care a ales-o acest stat 
multietnic este de integrare în Uniunea Europeană. În consecință, asigurarea comunicării eficiente în 
limbile europene trebuie să se afle pe primul plan.În acest context,  comunicarea didactică, înțeleasă ca 
formă particulară a comunicarii umane, indispensabilă în vehicularea unorconținuturi 
determinate,devine un concept fundamental.Comunicarea se află la baza studiilor didactico-metodice, 
în timp ce comunicarea interculturală devine una din competențele cheie.  

Diversitatea și complexitatea lumii contemporane se manifestă puternic în plan relațional și 
valoric interuman. „Statul global”[2] este unul al intersecției culturilor, al redefinirilor identitare. 
Nevoia de a trăi și de a lucra împreună au devenit o necesitate în lumea globală.  

Educația interculturală se raportează la Recomandările Parlamentului European și ale 
Consiliului Uniunii Europene privind competențele cheie din perspectiva «învățării pe parcursul 
întregii vieți».[3] 

După ce statul ucrainean a dobândit independența, elevilor din comunitatea română le-a apărut 
necesitatea de a studia în limba maternă. Procesul a fostunul dificl, deoarece până atunci predarea în 
școli se făcea pe baza alfabetului chirilic. Școlile erau asigurate cu manuale adaptate din Moldova. 
Astfel problema învățământului din Ucraina constata în faptul că programa școlară și obiectivele, 
cerințele și rezultatele finale nu corespondeau nici programelordin Moldova, nici celor din România. 
Cu numeroase probleme se confruntau atât cadrele didactice, cât și elevii și părinți. 

Ministerul învățământului și științei din Ucraina înțelegea destul de clar că studierea după 
manualele din România ar fi fost dificil de realizat, din cauza diferențelor foarte mari atât la nivel de 
programă, cât și la nivelul cerințelor și rezultatelor finale. Dar o problemă urgentă era aprovizionarea 
cu manuale și materiale metodico-științifice, pentru că elevii doreau să studieze în limba maternă.  

Însă relațiile de prietenie  dintre Ucraina și România se bazau nu numai pe practici de bună 
vecinătate, ci și pe afilierea la ideea de susținere a valorilor multiculturale. La aceasta a contribuit 
foarte mult colaborarea dintre diferite instituții de formarea cadrelor didactice, dar și experiența de 
elaborare a manualelor. Datorită unor factori precum stima, respectul, colaborarea și ajutor reciproc, la 
început a apărut primul «Abecedar»[4] din Ucraina independentă în 1997 , apoi  au urmat setul de 
manuale clasele I-IV«Limba română și Citirea»,[5,6,7,8,9,10]apoi setul claselor V-XI « Limbaromână 
și Literatura română și universală»,[11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,] precum și manualele de limbă 
ucraineană: Usnâi curs;[21] Bucvar;[22] Ucrainska mova clasa III;[23] Ucrainska mova clasa IV[24], 
apoi clasele V-IX.  

Pe parcursul comunicării cu pedagogi iscusiți din ambele părți am ajuns la concluzia 
necesității stabilirii unor relații de sprijin și de schimb reciproc. Un rol împortant l-a jucat apropierea și 
colaborarea dintre școlile cu predareîn limba română din Ucraina și cele cu limba de predare 
ucraineană din România. S-au oferit școlililor ucrainene din România manuale din Ucraina 
«BUCVAR», dar, deasemenea, am ajuns la concluzia că programa și cerințele sunt diferite. 
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Atât elevii români, cât și elevii ucraineni din ambele părți au aceleași suferințe, probleme. 
Lipsește accesul la tot ce este de ultimăgenerație: calculatoare, manuale digitale, bibliografie de 
specialitate, opere literare, materiale didactice etc. 

Factorii sunt diferiți : 
1. Obiectivi: numărul elevilor în aceste școli, numărul redus al orelor destinate studiului,

integrarea limbii și literaturii române și universale, absența evaluării naționale la aceste discipline, nu 
s-a studiat starea predării limbii la nivel național  cu experți profesioniști, care să monitorizeze 
cunoștințele elevilor și ale învățătorilor/profesorilor, lipsa de cadre didactice profesioniste, lipsa de 
încredere în perspectivă, lipsa cointeresării din partea familiei, lipsa motivării elevilor, lipsa motivării 
cadrelor didactice ce predau limba și literatura, absența literaturii didactico-științifice, metodică, 
incompetența organizării personale pentru însușirea materiei, lipsa manualelor digitale și a 
materialelor didactice de ultimă performanță etc  

2. Subiectivi: absența perspectivelor; lipsa interesului din partea părinților; lipsa
motivării;lipsa de încrederea în forțele proprii; absența competențelor de autoorganizareșiautoinstruire; 
studierealimbiidestatîntrecestudierealimbiimaterne; indiferența învățătorilor și a profesorilor, absența 
schimburilor deexperiență.  

S-a muncit enorm de mult la acest capitol, astfel încât să ajungem la rezultate pozitive. 
Dar datorită lucrului neîntrerupt și colaborării dintre cadre didactice, inspectorat, 

ministeruleducației, UUR, am reușit să scoatem la început auxiliare/ manuale penru elevii din 
România  clasele I-V,(Editura Lidana- Bukrek), apoi manuale I-VI (Editura EDP). 

Concluzie: am dori în continuare să colaborăm mai intens și multidimensional. Orice rezultat 
cere eforturi concentrate. Potențialul științific și experiența pedagogicăreprezintă factori ce ne vor 
ajuta să obținem rezultatele scontate. Trebuie depuse eforturi sistematice, pentru ca elevii din aceste 
școli, din ambele părți ale frontierei, să fie dotați cu materiale de performanță, de ultimă generație la 
toate disciplinele, ținând cont de unele cerințe specifice. De asemena, cadrele didactice, autorii, 
oamenii cu responsabilitate trebuie să se încadreze în acestă muncă titanică și de  mare valoare 
interculturală. 
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