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SUGESTII PENTRU CORECTAREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV AL 
PREŞCOLARULUI

   Institutor: Hoancia Liliana
	 	 	 Grădiniţa	cu	P.P.	Nr.	11	Botoşani

După Pieron, comportamentul desemnează modul de a fi şi acţiona al animalelor şi al omului, manifestări 
obiective ale activităţilor lor globale.

Comportamentul uman se caracterizează prin coeficientul cel mai înalt de complexitate atât în ceea 
ce priveşte nivelele de integrare neurofiziologice cât şi formele de manifestare. Trăsătura distinctivă a 
comportamentului uman este dată de condiţionarea sa social-istorică, fiind analizat şi evaluat pe baza criteriilor 
adaptării şi integrării individului în viaţa socială.

Fiecare situaţie socială impune o normă de comportare care exprimă cerinţele societăţii în ceea ce 
privesc atitudinile, alegerile şi acţiunile manifestându-se sub forma unor obişnuinţe, uzanţe, moravuri ca 
moduri constante de comportare. La baza lor se află întotdeauna o motivaţie, un ansamblu de mobiluri sau 
stimuli înnăscuţi sau dobândiţi, conştientizaţi, interni sau externi care determină şi susţin energetic realizarea 
acţiunilor, faptelor, atitudinilor.

Comportamentul deviant este cel care se abate de la normele acreditate în cadrul unui sistem social 
mergând până la conflict cu valorile culturale. Comportamentul deviant este opus celui conformist având şi o 
semnificaţie şi o inadaptare, deviantă este o abatere de la medie. Prin comportament deviant se înţeleg numai 
abaterile în sens negativ, antivaloric. Reprezentând o abatere de la anumite valori sau moravuri, comportamentul 
deviant este definit concret în raport cu grupul sau colectivitatea; ceea ce e normal pentru un grup poate fi 
deviant pentru altul. La preşcolari întâlnim comportamente deviante cum sunt cele de tipul negativismului şi 
malformaţiile caracteriale.

Voi analiza câteva comportamente deviante întâlnite la grădiniţă şi şcolarii mici cu accent pe modalităţile 
de corectare.

1.	Negativismul este prezent la preşcolari şi şcolarii mici. El se manifestă prin refuzul, împotrivirea faţă 
de acţiunile celor din jur. La copiii mici negativismul se manifestă sub forma capriciilor şi a încăpăţânării.

1.a.	Capriciile sunt foarte frecvente la preşcolarii şi şcolarii mici, dar de ele nu sunt scutiţi nici şcolarii mai 
mari. Copiii capricioşi au un comportament foarte oscilant, sunt copii cu toane, care izbucnesc în manifestări 
neaşteptate, când te aştepţi mai puţin.

Studiind comportamentul preşcolarilor din grupa cu care lucrez am observat că unii sunt capricioşi când 
nu li se satisfac dorinţele, încep să gesticuleze, să strige, să ţipe, să plângă şi îi cuprind furiile. Aceşti copii 
manifestă o puternică instabilitate emotivă, trecând uşor de la o stare euforică la una depresivă, de la veselie 
la tristeţe, de la satisfacţie la insatisfacţie. Refuză ceva, dorind să-şi impună voinţa cu mijloace neraţionale, 
lipsiţi de coerenţa şi consecvenţa logică, numai din dorinţa de a ieşi triumfători, de a-şi manifesta satisfacţia 
pentru reuşită. Repetate stările de capriciu se pot stabiliza şi deveni trăsături negative de caracter cu grave 
repercusiuni asupra integrării sociale.

Iată câteva cauze ale capriciilor amintite:
•	 îngăduinţa nelimitată de către părinţi, care i-a făcut pe copii să creadă că le este permis să pretindă 
sau să facă orice doresc;
•	 slăbiciunea persoanelor din jurul lor;
•	 răsfăţul prin satisfacerea tuturor dorinţelor şi poftelor.

1.b.	Încăpăţânarea, ca refuz de a executa ceea ce i se cere de către adult, este în general caracteristică 
adolescenţei. Nu orice refuz sau împotrivire este un act de încăpăţânare. De multe ori, suntem tentaţi să 
considerăm încăpăţânarea un act de timiditate, având de a face cu falsa încăpăţânare sau încăpăţânarea aparentă.
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La preşcolarii şi şcolarii mici încăpăţânarea nu are un caracter stabil. Astfel, copiii din grupa mare nu 
sunt încăpăţânaţi tot timpul. Cerându-le să renunţe la activitatea lor preferată, pictura, 3 s-au opus categoric. 
Interzicându-le să se joace la chiuvetă cu apă rece pe timpul iernii, 2, care sunt mai mici s-au opus neînţelegând 
justeţea cerinţei formulate. Încăpăţânarea nu are un caracter stabil. Ea se manifestă când sunt puşi în faţa 
interdicţiilor(renunţarea la unele activităţi preferate sau când nu înţeleg justeţea cerinţelor formulate de adult).

Cauza încăpăţânării este una singură - greşelile care se fac în educaţia copilului:
•	 răsfăţul;
•	 grija exagerată de a satisface toate dorinţele;
•	 atitudinea brutală care îl face pe copil să se simtă ameninţat, lipsit de securitate şi atunci înfruntă 
adultul, dorind să se răzbune;
•	 tutelara exagerată, oprimarea spiritului de independenţă, îngrădirea libertăţii, înăbuşirea iniţiativei 
copilului;
•	 abuzul de autoritate;
•	 lipsa de autoritate;
•	 lipsa de înţelegere şi căldura faţă de copil;
•	 pedepsele umilitoare;
•	 atitudinea educatorului, care nu vede la copil decât defectele.

Acestea în contact cu negativismul duc la încăpăţânare.
Ca mijloc	de	remediere amintesc:

- interdicţiile să se exprime sub forma unor rugăminţi ferme, obligându-l efectiv pe copil să respecte 
ceea ce îi pretindem. Îi interzicem (formal) să facă ceea ce vrea în realitate de la el, aplicând tehnica 
condiţionarii aversive.

- prezentarea restricţiilor şi recomandărilor calm, fără concesii, cu argumente logice fără a da drept la 
replică.

- orientarea dorinţei de acţiune, afirmarea puterii de voinţă în sens pozitiv;
- oferirea de alternative şi confrutarea cu ele, ca şi posibilităţi de a decide.

2.	Agresivitatea	şi auto agresivitatea se manifestă direct prin vătămarea altui copil, tăvălirea pe podea, 
lovirea intenţionată de podea sau de pereţi, accese de plâns şi de furie, jignire verbală, enervare, refuzul 
contactului social al ajutorului şiînchiderea în sine.

In general, acestea sunt manifestări ale neglijării,”ale nevrozei de abandon”, ale geloziei cauzate de 
preferinţele exprimate de adult pentru alţi copii, copilul se închide în sine şi devine ostil faţă de cel preferat.

Prevenirea manifestărilor comportamentale de acest gen se realizează prin:
- crearea unei ambianţe calme şi afective;
- cultivarea preocupărilor de joc individual şi colectiv;
- exprimarea interdicţiilor cu calm, sub forma rugăminţilor ferme; administrarea pedepselor să dea sens 

îndreptării. 
a) agresivitate importată;
b) agresivitate intragenerată.
a)	Agresivitatea	 importată (adusă din exterior-clasă) este de două subtipuri: agresivitate copie şi 

agresivitate stocată. Agresivitatea copie constă în acte de imitare a agresivităţii, iar cea stocată rezultă din 
presiunile agresive ale mediului extern (angoase existenţiale, subapreciere, afectivitate deficitară din partea 
părinţilor) ce are drept efect agresivitatea.

b)	Agresivitatea	intragenerată ia naştere în interiorul clasei şi are mai multe forme: agresivitate cu 
efect imediat, constitutive actului educaţional şi institutive 

(Perspective ale agresivităţii în şcoală: specifică locului).
Strategii de prevenire:
 -încurajarea;
 -răbdarea;
- dragostea;
- modul pozitiv de comportare;
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- comunicare eficientă;
- empatie
3.	Minciuna este un adevăr, o afirmaţie falsă cu scopul de a induce în eroare o persoană sau instituie 

provocându-i un prejudiciu moral sau material. Din punct de vedere psihologic, minciuna presupune o anumită 
elaborare pe plan mintal, o anumită inhibiţie, precum şi o anumită putere de prevedere. Minciuna conştientă 
sau adevărată apare aproximativ la vârsta de 4 ani şi devine un mijloc de a-l scăpa pe copil de anumite 
încurcături sau neplăceri.

Cauzele care generează minciuna sunt:
•	 nevoia de conservare. Am observat că prin minciună copiii urmăresc să obţină anumite bunuri 
concrete, alimente, îmbrăcăminte sau să evite pedepsele şi să primească anumite recompense.
•	 nevoia de afirmare. Copilul minte că a facut o anumită faptă deosebită, îţi abrogă titluri, merite cu 
scopul de a ieşi în evidenţă şi a atrage atenţia asupra sa.
•	 nevoia de distracţie. Uneori copilul minte cu scopul de a obţine permisiunea de a se juca cu copiii, 
de a se plimba, de a se uita la un film cu desene animate, de a se juca la calculator. 

Incercând să depistăm motivele pentru care mint, eu şi părinţii copiilor implicaţi i-am urmărit sistematic 
şi am observat că motivele sunt următoarele: frica de pedeapsă, lăcomia, neîndeplinirea unor sarcini date de 
educatoare sau părinţi, pentru a ascunde anumite fapte rele. 

S-a confirmat astfel ipoteza că minciuna se iveşte în legatură cu trebuinţele de conservare pentru care se 
tinde fie înlăturarea situaţiilor ameninţătoare, fie obţinerea diverselor situaţii favorabile. Prevenirea şi terapia 
minciunii presupune intervenţia diferenţiată a educatoarei în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale 
ale copilului.

La vârstele mici se recomandă să nu se dramatizeze minciuna pentru că este un fenomen trecător. Este 
necesar să creăm un climat plin de încredere, afecţiune, să dezvoltăm spiritul de discernământ, judecata, să 
evităm admonestarea, blamul, pedepsele nedrepte. Am obţinut rezultate deosebite când am implicat copilul 
mincinos în judecarea minciunii altora şi i-am cerut să se pună în situaţia victimei minciunii.

Comportamentul devine în ultimă instanţă oglinda fidelă a structurii şi profilul personalităţii. Calea 
cea mai bună de modelare a comportamentului este confruntarea sistematică a copilului cu situaţii reale cât 
mai variate în care el să reacţioneze şi să acţioneze în conformitate cu anumite criterii şi etaloane valorice, 
asumându-şi rolul pe care să-l exercite în diferite sfere ale socialului.
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CENTRELE DE INTERES 
ACTIVITATE	ŞI	ROLUL	LOR

																																																																																Educatoare:	Abuziloaie	Mihaela				
																																																																																			Grădinița	cu	P.P.	Nr.	25	–	Botoșani

Fiecare grădiniţă trebuie să fie pentru copii un spaţiu dorit, cu activităţi care să-i implice, să le ofere 
posibilitatea de a se dezvolta global, într-o atmosferă deschisă, stimulatoare. Când copilul intră pentru prima 
dată într-o sală de grupă ce ar trebui să găsească aici, astfel încât să vină zilnic la grădiniţă cu plăcere, ştiut 
fiind că prima impresie se formează în primele 20 de secunde?

Organizată	pe	 zone,	 centre	de	 interes,	 centre	de	 activitate	 sau	 arii	 de	 stimulare,	 sala de grupă 
devine un cadru adecvat situaţiilor de învăţare şi obţinerii experienţei. Prin felul în care este amenajată, ea 
oferă copilului ocazii să se simtă bine în intimitatea lui, stimulându-i interesul şi invitându-l la învăţare prin 
descoperire şi explorare. Sala de grupă îi vorbeşte copilului prin ceea ce oferă ca posibilitate de acţiune şi 
experienţă. Aflat în faţa mai multor posibilităţi, copilul este invitat să aleagă ceea ce i se potriveşte, să decidă.

Ambianţa în care copilul îşi trăieşte direct experienţa de viaţă prin situaţiile de viaţă prilejuite în scopul 
învăţării se referă şi la climatul socio-afectiv.

Iată care sunt caracteristicile care l-ar putea convinge pe copilul care vede prima data sala de grupă să 
facă primii paşi:

• spaţiu larg, luminos, aerisit, curat;
• culori vesele, calde, îmbinate armonios;
• spaţiul delimitat, dând impresia multor universuri ce aşteaptă să fie descoperite;
• mobilier dimensionat specific vârstei preşcolare, dotat cu o varietate de materiale şi jucării la îndemână;
• existenţa altor copii care interacţionează;
• o educatoare zâmbitoare, primitoare, prietenoasă;
• posibilitatea prezenţei/ rămânerii în sală pentru un timp, a unui membru al familiei.    

1.	BIBLIOTECĂ
Centrul „Bibliotecă” trebuie să fie de dimensiuni medii, dotat cu perne,	covoraşe,	scaune,	o	masă	de	

scris	şi	desenat	unde	copiii	pot	scrie	felicitări	sau	chiar	cărţi. Aşezate ordonat pe rafturi, cărţile trebuie 
expuse, astfel încât copiii să le găsească cu uşurinţă, să aibă acces la ele şi să-şi poată alege una la care să 
privească în linişte, aşezaţi pe covor. Pentru a-i stimula pentru citit şi scris, centrul „Bibliotecă” poate fi 
decorat cu diverse forme ale cuvântului scris sau tipărit, căci imaginile şi cuvintele ajută copilul de toate 
vârstele să înceapă să înţeleagă importanţa scrisului şi cititului. Alături de cărţi, educatorul poate îmbogăţi 
Centrul cu alte materiale:litere	din	autocolant,	litere	decupate	din	ziare,	reviste,	ambalaje		pe	care	copiii	
le	decupează	şi	formează	silabe	sau	cuvinte.

În acest Centru copiii creează	poveşti	cu ajutorul marionetelor	şi	a	păpuşilor	pe	degete care pot fi 
înregistrate şi apoi audiate cu toată grupa.  

Aici copilul:
• învaţă expresii noi;
• îşi structureaza logica întâmplărilor prin: povestiri/ repovestiri, poveşti create fie pe bază de imagini, 
fie cu început dat;
• identifică specii de literatură (poezie, poveste, basm);
• îşi îmbunătăţeşte discriminarea vizuală cu ajutorul imaginilor, jetoanelor şi planşelor;
• exersează abilităţi ale mişcărilor fine (colorat, răsfoirea cărţilor, scriere);
• îşi dezvoltă imaginaţia şi creativitatea (elaborare de poezii, poveşti cu început dat sau întâmplări 
hazlii);
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• decodifică simbolurile (imagini, litere, cuvinte, desene);
• îşi îmbogăţeşte cunoştinţele despre lume şi viaţă prin: lecturi ale educatoarei, jocuri didactice, convorbiri 
tematice sau discuţii libere.

2.	ŞTIINŢE
Dezvoltarea gândirii logice, înţelegerea relaţiilor dintre obiecte şi fenomene, exersarea capacităţii de 

a rezolva probleme, ca şi familiarizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor elementare matematice 
sau a celor care privesc cunoaşterea şi înţelegerea lumii vii, toate subsumate domeniulul DEZVOLTAREA 
COGNITIVĂ, îşi găsesc locul preponderent în Centrul	„Ştiinţe”. 

În Centrul	„Ştiinţe” este util să existe:
• un spaţiu pentru expunerea permanentă a materialelor din natură (ghinde, pietre, scoici, seminţe,fructe, 
legume, cereale, colecţii de insecte, ierbare);
• mulaje din plastic reprezentând animale sau păsări;
• un loc pentru instrumentele de investigaţie care să servească activităţilor de tip experimente fizice 
şi chimice (magneţi, oglinzi, cărbuni, recipienţi, obiecte de măsurare, prismă, baterii, termometru, 
clepsidră etc.);
• un loc însorit pentru plantele de interior sau cele semănate şi plantate de copii;
• un loc pentru pliante, imagini, planşe, atlase de anatomie, botanică, zoologie, enciclopedii cu mijloace 
de locomoţie, harţi geografice etc.
• un loc pentru echipamente de măsurare, jocuri cu numere, dominouri, puzzle, jocurile Lotto,jocurile 
matematice, rigle, ruletă, cântare tip balanţă, piese Lego sau Duplo, table magnetice cu numere etc.
În Centrul „Ştiinţe” copiii îşi construiesc cunoştinţe matematice durabile şi utile.    
Jocurile Lego, cuburile mici, jocurile cu piuneze oferă posibilitatea copiilor dea-şi pune ideile şi 

imaginaţia în practică, căci ei creează modele noi de maşini, rachete, avioane şi învaţă despre modele din 
arhitectură, despre simetrie şi proiectare.

3.	ARTE
Gama de materiale din acest Centru poate include: blocuri	de	desen,	hârtie	de	toate	dimensiunile	

şi	 culorile,	 creioane	 colorate,	 acuarele,	 foarfece,	 pastă	 de	 lipit,	 planşete,	 plastilină,	 cocă,	 coloranţi	
alimentari,	autocolant,	sfoară,	sârmă,	gheme	de	lână	divers	colorate,	casetofon,	radio,	casete	cu	muzică,	
instrumente	 muzicale	 funcţionale	 sau	 în	 miniatură:	 muzicuţe,	 fluiere,	 xilofoane,tamburine,	 măşti,	
vestimentaţie	pentru	dansuri.

În Centrul „Arte” copiii exersează pictura cu degetele, cu buretele, cu dopuri sau rulouri de carton, 
imprimă materiale textile, pictează cu ceară, modelează din aluat, plastilină şi lut, confecţionează colaje, păpuşi 
din pungi de hârtie, din şosete sau mănuşi şi alte jucării. Aici pot discuta despre artă, despre ce sentimente le 
trezeşte experienţa artistică. 

În acest Centru copilul dobândeşte:
• cunoştinţe şi deprinderi elementare de utilizare a instrumentarului de lucru;
• abilitaţi ce ţin de motricitatea fină şi senzorio-motorie;
• iniţiativă, perseverenţă în activitate, creativitate;
• abilităţi de comunicare prin limbajul artistic;
• expresivitate emoţională şi socială;
• deprinderi igienice privind condiţiile de muncă.

4.	COLŢUL	CĂSUŢEI/	JOCUL	DE	ROL
Centrul „Colţul	Căsuţei	/	Joc	de	Rol” este spaţiul în care DEZVOLTAREA SOCIOEMOŢIONALĂ 

se regăseşte din plin.Dar copiii când se joacă în acest Centru utilizează limbajul, comunică, rezolvă probleme, 
reactualizează informaţiile despre lume şi le reorganizează prin interacţiunile cu mediul.

Centrul	„Joc	de	rol” este pentru orice copil mediul ideal în care poate să înveţe cu plăcere şi influenţează 
activitatea din celelalte Centre. 
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„Jocul	 de	 rol” îi ajută pe copii să se transforme din persoane egocentrice în persoane capabile să 
comunice cu alţii. Participând zilnic la activităţile din acest centru, copilul învaţă să se concentreze, să-
şi exerseze imaginaţia, să pună în practică idei noi, să practice compor tamente de grup şi să-şi dezvolte 
capacitatea de control asupra lumii în care trăieşte.   

Prin diversitatea activităţilor ce se desfăşoară în acest Centru, copiii învaţă:
• să-şi exprime şi să-şi gestioneze emoţiile;
• să comunice cu înţeles cu ceilalţi;
• să folosească mediul (obiecte, costumaţii) pentru exprimarea ideilor şi utilizarea cunoştinţelor;
• să-şi adapteze comportamentele la contexte specifice;
• să relaţioneze eficient cu colegii şi cu adulţii prezenţi în Centru;
• să accepte diversitatea.

5.	CONSTRUCŢII
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ, DEZVOLTAREA FIZICĂ, DEZVOLTAREA SOCIO EMOŢIONALĂ 

ca şi INIŢIATIVA, CREATIVITATEA şi PERSEVERENŢA se regăsesc deopotrivă la Centrul	„Construcţii” 
prin activităţile individuale sau de grup care implică explorare cu materiale diverse şi creaţie de structuri sau 
scene. Centrul „Construcţii” trebuie să fie destul de mare pentru ca un grup de câţiva copii să poată lucra aici 
împreună sau fiecare separat fără ca şantierele lor să se intersecteze. E de preferat să existe un covor care să 
acopere podeaua, pentru a reduce zgomotul făcut de blocurile de lemn sau cele de plastic în cădere, iar copiii şi 
adulţii vor putea sta mai comod. Copiii sunt ataşaţi în mod firesc de acest Centru deoarece este activ,	creator	
şi	distractiv. În jocul de aici, individual sau în grup, copiii sunt încurajaţi să descopere cuburi de diferite 
mărimi şi forme, pentru a construi diverse structuri. Centrul	trebuie	dotat	şi	cu	jucării	de	tip	mijloace	de	
locomoţie,	de	diferite	mărimi. Dezvoltându-şi gândirea creatoare, imaginaţia, copiii îşi formează concepte 
ştiinţifice, matematice referitoare la mărime, formă, înălţime, volum, spaţiu, direcţie, echilibru, stabilitate, 
balans, măsurare, numărătoare, asemănare, diferenţă,ordonare. Concomitent, copiii îşi pot antrena aptitudinile 
sociale sau de comunicare.

În acest Centru, dezvoltarea competenţelor academice se îmbină armonios cu cele socioemoţionale, 
prin abordarea situaţiilor problemă ivite în timpul jocului. În pregatirea pentru şcoală şi viaţă a copilului sunt 
cuprinse toate aspectele importante ale dezvoltării sale, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale 
antrenate în activităţile şi jocurile organizate aici: dezvoltarea cognitivă, socioemoţională, dezvoltarea 
limbajului şi a comunicării, capacităţi şi atitudini în învăţare.
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STIMULAREA	CREATIVITĂŢII	ŞI	 
IMAGINAŢIEI	LA	PREŞCOLARI

Prof.	înv.	preşcolar	Chirilă	Andreea
Grădiniţa	nr.	11,	Botoşani

Vorbind despre educaţie la vârsta preşcolară, un loc aparte se cuvine să rezervăm creativităţii, adică 
acestui fenomen care mobilizează întreaga personalitate a copilului, cu tot ce are ea mai bun în plan intelectual 
şi non intelectual.

Educatoarea are la îndemană o paletă largă de forme prin care poate exprima şi dezvolta zestrea nativă 
a copilului. Pentru a nu îngrădi iniţiativa ea trebuie să fie adeseori doar un antrenor, un organizator al activităţii. 
Cu cât se oferă mai mult posibilitatea copilului de a fi spontan şi independent, cu atât şansele ca acesta să 
devină o persoană creativă cresc.

Este bine ştiut faptul că jocul este cea mai sigură cale de acces la sufletul copilului, ocupând o poziţie 
privilegiată la această vârstă, ceea ce i-a inspirat lui A. Binet următoarea reflexie: „Copilul este în mod esenţial 
cineva care se joaca”.

Iată câteva metode, care pot fi folosite cu succes în activităţile cu preşcolarii: 
•	 Desenul	din	cerc

Nivel de dificultate: mediu Grup ţintă: întregul grup
Rezultate aşteptate: destindere, relaxare şi integrare în atmosferă
Materiale: coli A4, creioane colorate sau carioca
Descriere: Fiecare participant va avea o coala A4, aşezată tip vedere (landscape) în mijlocul căreia este desenat 
un cerc cât permite foaia de mare.
Liderul va spune,de exemplu, cuvântul „pasăre”, iar participanţii vor trebui să deseneze în interiorul cercului 
ceea ce le inspiră acel cuvânt.
După 10 minute, fiecare va arăta celorlalţi desenul şi motiva alegerea făcută.

•	 Oraşul	viselor
Nivel de dificultate: mediu Grup ţintă: întregul grup – grupuri mici
Rezultate aşteptate: exprimarea propriilor vise şi aspiraţii în mod artistic
Materiale: coli colorate, foarfecă, lipici, capsator, materiale din natură etc
Descriere: Membrii vor fi împărţiţi în grupuri de gen. Fiecare va avea maxim 3 -5 membri. Acestea vor avea la 
dispoziţie hârtie colorată, lipici, foarfece şi au voie să îşi procure materiale din natură. Ei vor trebui să realizeze 
oraşul viselor lor. Oraşele trebuie construite, nu desenate. Grupurile trebuie să lucreze în locuri separate.
Când fiecare grup termină construcţia îşi va aduce oraşul în camera de întâlnire şi vor descrie semnificaţiile 
structurilor realizate. Ei îşi pot pune întrebări referitoare la reguli, la simbolismul anumitor elemente etc. 
Visele nu trebuie criticate, ci acceptate şi înţelese.

•	 Animale
Nivel de dificultate: mediu Grup ţintă: întregul grup
Rezultate aşteptate: destindere, relaxare şi voie bună
Descriere: Educatoarea le pune la încercare imaginaţia copiilor, cerându-le să creeze, câte doi, trei sau patru, 
din segmentele propriului corp (mâini, picioare, cap etc) diverse animale: elefant, maimuţă, vacă etc.

•	 Creează	ce	poţi
Nivel de dificultate: mediu Grup ţintă: întregul grup
Rezultate aşteptate: destindere, relaxare şi voie bună
Materiale: imagine cu o pasăre, foarfece, lipici, creioane colorate sau carioca, coală A4
Descriere: Educatoarea le dă copiilor o imagine cu o pasăre, de exemplu, iar ei trebuie să decupeze şi să taie 
părţile corpului acesteia. Copiii vor trebui să îşi imagineze ce pot crea cu acestea, îmbinându-le în mod diferit 
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şi prin lipire, pe o coală A4 vor realiza o altă imagine.
Se pot folosi orice alte imagini (fluture, corp omenesc etc).

•	 Ascunde-te	unde	şi	cum	poţi
Nivel de dificultate: uşor Grup ţintă: întregul grup
Rezultate aşteptate: destindere, relaxare şi voie bună
Materiale: prosoape, feţe de masă, scaune, mese etc.
Descriere: Fiecare copil va primi câte o faţă de masă sau un prosop pe care trebuie să-l utilizeze pentru a se 
ascunde. În ceea ce priveşte regulile, jocul se desfăşoară la fel ca şi „De-a v-aţi-ascunselea”. Diferenţele constau 
în faptul că se folosesc materiale precum prosoape sau feţe de masă şi în faptul că jocul se poate practica şi în 
sala de grupă, într-un spaţiu restrâns, nu doar în aer liber, tocmai datorită folosirii acestor materiale şi a altora, 
precum, scaune, mese, mobilier.

•	 Decoraţi	sala	de	grupă!
Nivel de dificultate: mediu Grup ţintă: întregul grup
Rezultate aşteptate: destindere, relaxare şi voie bună
Materiale: coli colorate, foarfecă, lipici, capsator, hârtie creponată, sfoară etc.
Descriere: Educatoarea cere copiilor să decoreze sala de grupă cum îşi doresc, într-un interval de timp de 20 
de minute, folosind propria lor imaginaţie şi utilizând toate materialele puse la dispoziţie. La final, preşcolarii 
trebuie să îşi aleagă un colţ preferat al clasei unde le-ar plăcea să petreacă câteva momente şi apoi să justifice 
alegerea făcută. Metoda este atractivă, dând libertate de exprimare copiilor, deoarece fiecare decoraţie 
reprezintă ceva anume pentru fiecare copil în parte, plăsmuit din imaginaţia lor.

•	 Modelează	ce	simţi!
Nivel de dificultate: mediu Grup ţintă: întregul grup
Rezultate aşteptate: exprimarea propriilor sentimente în mod artistic
Materiale: lut sau plastilină şi coli A4 sau A3
Descriere: Educatoarea cere copiilor să modeleze ceea ce au simţit ei în timpul unei anumite activităţi sau 
set de activităţi, pentru a descoperi şi a pune în valoare sentimentele şi trăirile lor interioare . Timpul pus la 
dispoziţie este de 25 de minute. Metoda este potrivitămai ales atunci când cadrul didactic vrea să işi cunoască 
mai bine, din acest punct de vedere, grupa de copii.La final, se analizează toate lucrările şi se cer sugestii din 
partea copiilor referitoare la ceea ce repreyintă sau ce pot reprezenta acestea.

•	 La circ
Nivel de dificultate: mediu Grup ţintă: grupuri de câte 5 – 6 copii
Rezultate aşteptate: exprimarea propriilor sentimente, relaxare, voie bună şi destindere
Descriere: Se alcătuiesc grupuri de câte 5 – 6 copii, atât fete cât şi băieţi. Acestea vor primi ca sarcină să 
pregătească într-un interval de 3 zile un mini-program de circ. Fiecare grupă îşi va procura materialele necesare 
şi se va pregăti pentru temă. În ziua prezentării spectacolelor, sala de grupă va fi aranjată corespunzător, iar 
grupurile vor desfăşura programele realizate.
Se pot da diverse sarcini (serbare, dans, dramatizare etc).

Pentru stimularea creativităţii copiilor preşcolari putem fi călăuziţi de ideea exprimată de LOWENFELD: 
„niciodată nu este prea devreme pentru începerea educării creativităţii, activitatea creatoare nu ar trebui 
îngrădită de nici un fel de interdicţii, limitări, critici”.
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ROLUL	JOCULUI	DIDACTIC	 
ÎN ÎNVĂŢAREA PRIN COMPETIŢIE ŞI COLABORARE  

FOLOSIND METODELE INTERACTIVE

Institutor: Hoancia Liliana
Gradiniţa	cu	P.P.	Nr.	11	Botoşani

Jocul	 didactic este unul dintre cele mai eficiente mijloace pentru dezvoltarea vorbirii şi gândirii 
preşcolarilor. Organizat şi condus cu pricepere ajută copilul la construirea unor structuri mentale, la dezvoltarea 
unor motivaţii superioare, lărgeşte orizontul de cunoaştere, consolidează şi sistematizează cunoştinţele, 
priceperile, deprinderile de exprimare corectă, coerentă, logică şi expresivă, îmbogăţeşte, corectează şi 
activează vocabularul copiilor, influenţează dezvoltarea personalităţii lor.

Aceste jocuri ne ajută să organizăm activitatea intelectuală a copiilor în forme cât mai plăcute, atrăgătoare, 
accesibile, ele corespund particularităţilor de vârstă ale preşcolarilor, iar elementul didactic pe care îl conţin 
stimulează interesul şi curiozitatea epistemică a copilului.

În acest sens Jean Chateau specifică: “Cine spune joc spune totodată efort şi libertate, o educaţie prin joc 
trebuie să fie o sursă atât de efort fizic cât şi de bucurie morală. Tocmai această plăcere morală trebuie s-o 
transpunem în educaţia noastră dacă vrem ca ea să completeze activitatea spontană a jocului. În acest scop, 
trebuie să-i propunem copilului obstacole pe care să vrea să le învingă. În lipsa unor asemenea obstacole 
educaţia îşi va pierde întreaga savoare şi nu va fi decât o hrană searbădă şi indigestă.” (Jean Chateau ,,Copilul 
şi jocul”, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2005, pag. 65).

Specificul jocului didactic constă în combinarea originală a elementului instructiv şi al exerciţiului cu 
activitatea de joc. El este creat şi subordonat pedagogului, se poate organiza atât în cadrul activităţilor comune, 
frontale, cât şi pe grupuri mici în cadrul jocurilor la alegere.

Respectând principiile accesibilităţii şi însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor, jocurile	didactice 
urmăresc mersul tuturor activităţilor, situându-se fie înaintea lor pentru a le pregăti, fie în urma lor pentru a 
verifica, sistematiza, integra cunoştinţele. Dacă acest mijloc este mânuit cu măiestrie, el poate da rezultate 
excelente.

Datorită conţinutului şi a modului de desfăşurare, jocuriledidactice sunt mijloace eficiente de activizare 
a întregului colectiv al grupei, dezvoltând spiritul de echipă, de ajutorare; deasemene se formează şi dezvoltă 
unele deprinderi practice, elementare şi de muncă organizată. Fiind o metodă activă, prin joc copilul reuşeşte 
să se integreze în climatul socio-afectiv al mediului în care se desfăşoară procesul de învăţare. Faptul căîntre 
ei se creează o stare de competiţie îi determină să-şi amplifice dorinţa de cunoaştere.

Jocul didactic îl conduce pe copil la descoperirea unor adevăruri printr-un efort care, datorită formei 
atractive, pare mult mai mic, are rolul de a dinamiza gândirea, creativitatea copiilor. Copilul participă activ la 
propria formare, achiziţionând cunoştinţe, formându-şi aptitudini şi comportamente.

În lucrarea de faţă mi-am propus să evidenţiez plusurile pe care le aduce jocul didactic desfăşurat pe baza 
metodelorde cooperare şi competiţie.

Cred că nu este suficient să vorbim doardespre cooperare şi competiţie, ci şi să acţionăm, ca dascăli, în 
direcţia unei mai bune gestionări a resurselor personale şi a experienţei pe care pedagogia o oferă în direcţia 
atingerii scopurilor şi obiectivelor scontate.

La vârsta preşcolară, în structura metodelor activ-participative, îşi găsesc cu maximă eficienţă locul, 
jocurile	didactice, care constituie o punte de legătură între joc ca tip de activitate dominantă în care este 
integrat copilul şi învăţare. Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului. 
Majoritatea lor au ca element dinamic întrecerea între grupe de preşcolari sau chiar între întrg colectivul, 
făcându-se apel nu numai la cunoştinţele lor, dar şi la spiritul de disciplină, ordine, coeziune, în vederea 
obţinerii victoriei.

Întrecerea, atât între echipe, cât şi între copii, individual, prilejuieşte emoţii, bucurii, satisfacţii, astfel, 
jocul didactic constituie o metodă eficientă de stimulare şi dezvoltare a motivaţiei superioare din partea 
preşcolarului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de îndeplinit sau plăcerea de a 
cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în rezolvare.
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Aplicând cu pricepere jocul didactic, educatorul trebuie să poată valorifica unele dintre bogatele resurse 
formativ-educative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort 
susţinut, dar într-o atmosferă de voie bună, de cooperare, de inţelegere. Jocurile didactice sunt antrenante 
pentru toţi copiii şi acţionează favorabil şi la cei cu rezultate slabe, crescându-le performanţele şi căpătând 
încredere în capacităţile lor, sporind siguranţa şi promptitudinea în răspunsuri.

Folosirea jocului didactic la toate categoriile de activităţi, face ca preşcolarii să înveţe cu plăcere, să aibă 
o comportare mult mai activă, acceptând competiţia	cu sine însuşişi cu ceilalţi parteneri de joc, să devină 
interesaţi faţă de activităţile care se desfăşoară. Jocul didactic bine organizat şi condus cu pricepere, ajută la 
înţelegerea şi însuşirea unui oarecare volum de cunoştinţe, şi, prin exersarea acestora într-un sistem dirijat, se 
ajunge la construirea unor structuri mentale, la dezvoltarea unor capacităţi intelectuale.

Îmbinând jocul	didactic cu competiţia şi cooperarea stimulăm interesul copiilor faţă de activităţile care 
se desfăşoară, cei timizi devin mai volubili, mai activi, mai curajoşi, capătă mai multă încredere în forţele lor, 
mai multă siguranţă şi tenacitate.

Jocul didactic constituie o formă de activitate plăcută, accesibilă, atractivă trezind interesul şi curiozitatea, 
îndepărtând frica, nesiguranţa, mobilizând copiii pentru o activitate rodnică, creativă. Prin joc procesul de 
adaptare a metodelor şi procedeelor la particularităţile individuale ale copiilor în vederea atingerii scopului 
instructiv-educativ, se realizează mai uşor.Copiii aşteaptă cu multă bucurie momentul de joc, iar evaluarea 
devine un moment palpitant, cu evidente valenţe formative.

Putem rezuma influenţele jocului didactic folosind cooperarea şi competiţia asupra sarcinilor învăţării 
astfel:

1. jocul didactic orientează activitatea de învăţare într-o formă plăcută, antrenând copiii la o activitate 
susţinută de un caracter de seriozitate totuşi;

2. prin conţinutul şi sarcinile propuse antrenează intens operaţiile gândirii, dar şi imaginaţia;
3. diminuează rigiditatea activităţii de învăţare făcând-o atractivă, cultivând la copii curajul şi încrederea 

în forţele proprii;
4. prin intermediul elementelor de joc transpune pe copil în lumea jocului;
5. prin regulile jocului şi prin modul de rezolvare a acţiunii formează la copii conştiinţa disciplinei;
6. prin crearea atmosferei atractive de desfăşurare a jocului se dezvoltă la copii interesul şi motivaţia 

pentru activitatea de învăţare. Orice exerciţiu sau orice problemă poate deveni joc didactic matematic dacă:
•	 formulează un scop prin raportare la obiectivele specifice fapt ce va determina finalităţi funcţionale 

jocului;
•	 formulează o sarcină didactică legată de conţinutul şi structura jocului , dar şi de nivelul de vârstă;
•	 sarcina didactică să se refere la ceea ce trebuie să facă în mod concret copiii în timpul jocului 

pentru a realiza scopul propus;
•	 foloseste elemente de joc strâns împletite cu sarcina didactică, care se constituie în elemente de 

susţinere a situaţiei de învăţare;
•	 foloseşte un conţinut prezentat într-o formă accesibilă şi cât mai atractivă;
•	 foloseşte material didactic variat, adecvat conţinutului;
•	 utilizează reguli de joc cunoscute anticipat, fiecare joc să aibă cel puţin două reguli: una care să 

traducă sarcina didactică într-o acţiune concretă, una care să aibă rol organizatoric. Chiar dacă este 
un joc didactic, este totuşi un joc şi de aceea pentru reuşita lui trebuie să respecte câteva reguli: 

- să ţină cont de capacitatea de înţelegere a copiilor, de particularităţile lui;
- să stârnească o reală plăcere copiilor;
- copiii să participle activ;
- să fie actori nu spectatori;
- să se dea cât mai puţine explicaţii, copiii să fie puşi să lucreze  ceva concret.

Jocurile didactice antrenează operaţiile gândirii, dezvoltă spiritul de iniţiativă şi independenţa în muncă, 
precum şi spiritul de echipă, atenţia, disciplina şi spiritul de ordine în desfăşurarea unei activităţi, formează 
deprinderi de lucru corecte şi rapide şi asigură însuşirea mai rapidă, mai temeinică şi mai plăcută a unor 
cunoştinşe relative aride pentru această vârstă.
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Acceptarea şi respectarea regulilor de joc îi determină pe copii să participe la efortul comun al grupului 
din care fac parte. Subordonarea intereselor personale celor ale colectivului, angajarea pentru învingerea 
greutăţilor, respectarea exemplară a regulilor de joc şi, în final, succesul vor pregăti treptat pe omul de mâine.

Putem afirma că metoda învăţării prin cooperare poate fi la îndemâna fiecărui cadru didactic, cu condiţia 
ca, încă din etapa de proiectare a activităţilor, educatoarea să vizeze tematici adecvate şi să pună la dispoziţia 
copiilor materiale corespunzătoare, aceste aspecte devenind astfel condiţii de desfăşurare eficientă a activităţii.

Educatoarea trebuie săaibă în vedere pe parcursul aplicării strategiei învăţării prin colaborare flexibilitatea	
grupurilor,	schimbarea ori mutarea indivizilor între grupuritrebuie să fie privită ca o sursă de noi experienţe 
sociale. Astfel,copiii vor fi puşi în situţia renunţării la unele legături (între ei) şi adaptării la colaborarea cu 
alţi copii, care, deşi asemănători vor fi totuşi diferiţi.În grădiniţă principala activitate este jocul şi bazându-ma 
pe acest fapt, metodele interactive trebuie introduse ca nişte jocuri cu sarcini şi reguli care să fie antrenante, 
atractive.	Jocul, ca metodă, valorifică avantajele dinamicii de grup, independenţa şi spiritul de cooperare. Prin 
joc se afirmă eul copilului, personalitatea sa.

Învăţarea prin cooperare la copil-copil este mai eficientă decât învăţarea individuală. Dacă la venirea în 
grădiniţă copiii sunt egoişti, egocentrismul manifestându-se puternic, contactele interpersonale ale copiilor 
cu adulţii sau cu cei de aceeaşi vârstă atenuează stările conflictuale. Grupul dă posibilitatea testării ideilor, 
revizuirii opiniilor şi dezvoltarea inteligenţei personale.

Învăţarea prin cooperare este un tip de învăţare eficient. Strategiile didactice trebuie să includă învăţarea 
prin cooperare deoarece în acest fel se permite o abordare interdisciplinară a conţinuturilor şi creează un 
element al învăţării plăcut, stimulativ care valorifică interesele şi nevoile copiilor. Psihologia socială clasică 
pune mare accent pe interacţiunea de grup. Cooperarea	înseamnă în planul interacţiunii dintre preşcolari un 
câştig care se regăseşte în sentimente de acceptare şi simpatie.

Desprinderea de metodele tradiţionale o realizăm mai încet, dar cu răbdare şi perseverenţă, cu experienţa 
noastră, credem că putem urca treaptă cu treaptă în descifrarea şi aplicarea acestor metode. Ştim că este un 
efort atât pentru noi, cât şi pentru copii, dar încercăm să fim coechipierii copiilor. Aplicarea lor necesită timp şi 
încredere în capacitatea personală de a le aplica creator pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ.
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CERCETARE	PEDAGOGICĂ
„SPUNE	NU	VIOLENȚEI!”

Institutor NICOLETA-FLORENTINA CRISTEA

LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET” BUZĂU

I.	FORMULAREA	IPOTEZEI	ȘI	A	OBIECTIVELOR	CERCETĂRII
Ipoteza:
Dacă se introduce între disciplinele opționale „Spune	nu	violenței!”, elevii din clasele primare pot dezvolta 
comportamente non-violente.
Obiective:

•	 introducerea disciplinei opționale „Spune nu violenței!” în curricula clasei a II-a;
•	 proiectarea și desfășurarea unor situații experimentale în scopul învățării comportamentelor non-

violente;
•	 însușirea de către elevi a termenilor specifici temei studiate;
•	 monitorizarea și înregistrarea rezultatelor obținute;
•	 înregistrarea, monitorizarea și compararea rezultatelor obținute;
•	 formularea concluziilor cercetării.

II.	METODOLOGIA	ȘI	ORGANIZAREA	CERCETĂRII
Tipul	cercetării:experimentală;
Perioada	de	cercetare: septembrie 2010-iunie 2011;
Locul	de	cercetare: Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău
Metode	și	tehnici	de	cercetare: observația, convorbirea, chestionarul, reprezentări grafice;
Eșantion	experimental: clasa a II-a D (28 elevi, 8-9 ani, medii diferite de proveniență, 18 fete și 10 băieți);
Eșantion	de	control: clasa a II-a A (30 elevi, 8-9 ani, medii diferite de proveniență, 17 fete și 13 băieți);
Etapele	cercetării:
- etapa preexperimentală-aplicarea testului;
- etapa experimentală-derularea disciplinei opționale;monitorizarea, evaluarea și înregistrarea rezultatelor 
observabile; reaplicarea testului inițial, cu întrebările așezate aleatoriu, altfel decât în prima variantă;
- etapa postexperimentală-formularea concluziilor cercetării și a situațiilor ameliorative;

III.	ANALIZA,	PRELUCRAREA	ȘI	INTERPRETAREA	REZULTATELOR
În această etapă, vor fi analizate rezultatele înregistrate atât pe linie orizontală (clasa 

a II-a D/clasa a II-a A), cât și pe linie verticală (rezultate clasa a II-a D inițiale / rezultate clasa  
a II-a D secundare și rezultate clasa a II-a A inițiale / rezultate clasa a II-a A secundare).

FIG.		1	–	VĂ	PLACE	SA	MERGEȚI	LA	ȘCOALĂ?	
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La prima întrebare a chestionarului, la testul inițial, eșantionul experimental a înregistrat 26 răspunsuri 
afirmative și numai 2 negative, pentru ca în urma reaplicării chestionarului răspunsul afirmativ să fie de 100%.

Eșantionul experimental a înregistrat o creștere a răspunsurilor afirmative la momentul aplicării 
chestionarului secundar.Cum asupra sa nu au intervenit anumite măsuri, este evident că progresul este 
rezultatul unui demers clasic, obișnuit, în vreme ce progresul eșantionului experimental denotă efectele 
aplicării programei opționale. 

FIG.		2	–	CÂȚI	PRIETENI	AI	LA	ȘCOALĂ?

20

11

25 24

2 4 2 33 3 5
13

8
2 3

0
5

10
15
20
25
30

cls.a II-a D
initial

cls.a II-a D
secundar

cls.a II-a A
initial

cls.a II-a A
secundar

1 prieten

2 prieteni

3 prieteni

4 sau mai multi prieteni

Majoritatea răspunsurilor la această întrebare arată că, atât eșantionul experimental, cât și cel de 
control, a considerat că numărul prietenilor din clasă/școală este, în proporție majoritară, de numai 1 prieten.

Totuși, în urma parcurgerii programei opționale, elevii din eșantionul experimental și-au modificat 
opiniile, considerând că au mai mulți prieteni în clasă decât răspunseseră anterior. Acest trend crescător, deși 
ușor prezent, nu s-a înregistrat la cote semnificative și în cazul eșantionului experimental.Ușoarele modificări 
ascendente ale procentelor sunt, probabil, rezultatul socializării pe parcursul a încă unui an școlar, spre 
deosebire de eșantionul experimental, care a fost educat în acest sens.
FIG.	3	–	CÂT	TIMP	PETRECI	ALĂTURI	DE	PRIETENI?
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Răspunsurile la această întrebare, aparent în sens descrescător, arată, dimpotrivă, că elevii din 
eșantionul experimental, odată ce au învățat despre violență și non-violență, consideră acum că timpul petrecut 
alături de prieteni este insuficient.Atmosfera placută, non-violentă, îi determină pe elevi să-și dorească să 
petreacă mai mult timp alături de colegi, la școală.

Răspunsurile eșantionului de control, deși ușor schimbate, nu sunt la fel de importante, însă evidențiază 
rolul educației dirijate pe tema violenței școlare.

FIG.	4	–	AU	LOC	CONFLICTE	ÎN	CADRUL	ACESTUI	GRUP	DE	PRIETENI?
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Necunoașterea termenului de „violență” a condus la neidentificarea problemelor de acest tip la nivelul 
clasei, în fază primară;la finalul anului școlar, elevii, cunoscând acum terminologia și problematica, pot afirma 
cu claritate dacă există sau nu conflicte în cadrul grupului.

Eșantionul de control nu a înregistrat rezultate atât de bune, progresul fiind aproape nesemnificativ.

FIG.	5	–	CÂT	DE	DES	AU	LOC	ACESTE	CONFLICTE?
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Educația își spune cuvântul, așa cum arată și răspunsurile la această întrebare.Elevii din eșantionul 
de control participă mai puțin la declanșarea conflictelor în sala de clasă/școală.Cu toate acestea, cele 10 /6/12 
răspunsuri față de 13 /4/ 11 răspunsuri nu sunt pe deplin mulțumitoare, ceea ce duce la concluzia că eforturile 
trebuie să fie continuate, un singur an de opțional sau un singur fel de demers educativ nu este de ajuns.

Cadrele didactice trebuie să fie permanent pregătite pentru sporirea ofertei educaționale, pentru 
atingerea deplină a obiectivelor propuse.

FIG.	 6	 –	 CE	TIPURI	 DE	COMPORTAMENT	VIOLENT	CONSIDERAȚI	 CĂ	 SUNT	DES	 ÎNTÂLNITE	 ÎN	MEDIUL	
ȘCOLAR?
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Violența ia, în școală, atât forme verbale, cât și fizice.Uneori, furia celor violenți se îndreaptă către 
obiectele celorlalți elevi, prin deteriorare sau furt.

În urma frecventării cursului opțional, elevii din eșantionul experimental tind către diminuarea 
fenomenului prin comportamentul afișat.

Ceea ce atrage în mod special atenția este modificarea tipologiei comportamentelor violente.Dacă 
la începutul anului școlar existau și alte moduri de manifestare a violenței, anume cea psihică, imposibil de 
definit astfel de către școlarii mici, din cauza necunoașterii termenului și a semnificațiilor acestuia.Totuși, ei 
percep violența și sub alte forme, o simplă grimasă sau o vorbă din partea unui coleg, precum și excluderea din 
grup, fiind înregistrată și tratată ca formă de violență. 

Îmbucurătoare este direcția descendentă a violenței verbale și a degradărilor de bunuri, însă nu acelașii 
lucru se poate spune despre violența fizică.Violența nu a dispărut cu totul, dar, prin deplasarea accentului de 
pe amenințări și jigniri spre alte tipuri mai puțin grave de violență, din categoria „altele”(priviri urâte, evitări, 
excluderi, bârfe copilărești etc), se poate trage concluzia atingerii, măcar în parte, a scopurilor propuse.

Eșantionul de control înregistrează un regres în privința furturilor, numărul acestora fiind ușor mai 
mare.Desigur, este o percepție ușor subiectivă, întrucât, în urma discuțiilor cu învățătoarea clasei, s-a aflat că 
era vorba de mici confuzii, de tipul încurcării creioanelor, a pierderii involuntare a obiectelor, neavând loc nici 
un furt în sensul propriu.
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Se pune în acest punct problema autenticității răspunsurilor și a concluziilor formulate.Dacă elevii 
prezintă în acest mod răspunsuri, este o denaturare sau o percepție eronată a fenomenului?! Nu!Este vorba 
tocmai de percepția subiectivă a violenței.Unii copii sunt mai sensibili decât alții;unii pot percepe faptul că 
un coleg i-a luat creionul drept o confuzie nevinovată, alții au puternica senzație că au fost victima unui furt 
descoperit.Iată de ce se pune problema violenței în școală cu atât de mult interes, întrucât școala este cea care 
trebuie să-i asigure elevului, dincolo de pregătirea și educația specifică, și un climat propice propriei dezvoltări.

FIG.	7	–	ÎN	COLECTIVUL	DIN	CARE	FACEȚI	PARTE	AU	AVUT	LOC	CONFLICTE	ÎNTRE		MEMBRI?
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 Răspunsurile la acest item, reluând pentru control, unul anterior, arată că, în mod real, conflictul este prezent 
în colectivele de elevi își pune amprenta asupra omogenității sau eterogenității acestuia.

FIG.	8	–	CE	TIP	DE	COMPORTAMENT	VIOLENT	AU	ADOPTAT? 

   

9

5

10 11

19

23
20 19

0

5

10

15

20

25

cls.a II-a D initial cls.a II-a D secundar cls.a II-a A initial cls.a II-a A secundar

fizic

verbal

La fel ca mai înainte, violența verbală este resimtită mai puternic, deși, așa cum am văzut la o întrebare 
de mai înainte, persistă violența fizică.Elevii știu că nu au voie să vorbească urât cu colegii lor;ei cunosc și 
forma de violență fizică, dar atenția le este atrasă de forma verbală, cea fizică rămânând la nivel instinctual.
Este adevarat că, la această vârstă, copiii nu realizează consecințele vătămării fizice, neputând evalua corect 
raportul forță-efect, în schimb, vorba „urâtă” fiind rapid extrasă din context și evaluată ca atare.

Totuși, scăderea fenomenelor de violență fizică este îmbucurătoare -în cazul eșantionului experimental, 
în cazul celuilalt-rezultatele menținându-se aproximativ la cotele inițiale.

FIG.	9	–	AI	FOST	VICTIMA	DIFERITELOR	FORME	DE	VIOLENȚĂ	ȘCOLARĂ?
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Mai mult de 50% dintre elevii din ambele eșantioane au fost victimele unor forme de violență, raportul 
între răspunsurile pozitive și cele negative inversându-se în cazul eșantionului experimental, în vreme ce 
răspunsurile eșantionului de control rămânând nemodificate.Rolul intervenției este, din nou, astfel evidențiat.
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FIG.	10	–	CUM	S-AU	MANIFESTAT	ACESTEA?
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Violențele la care au fost supuși cei din eșantionul experimental se încadrează atât în sfera fizică, 
precum și verbală, într-o direcție descendentă la finalul anului școlar, după parcurgerea programei opționale.

Este de remarcat faptul că elevii nu au fost obligați să consume substanțe interzise prin lege sau prin 
raportare la vârsta și statutul lor (țigări, droguri, băuturi alcoolice).

FIG.	11	–	AȚI	PARTICIPAT	SAU	AȚI	FOST	INIȚIATOR	AL	UNOR	FORME	DE	VIOLENȚĂ?
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Cca 45%-50% dintre elevii din ambele eșantioane recunosc implicarea în conflicte 
și din nou trebuie sesizată importanța educației, întrucât se înregistrează scădere, în ceea ce 
privește eșantionul experimental.Elevilor mici trebuie să li se explice, atât la școală, cât și în 
familie, regulile unui comportament civilizat, non-violent, iar ei, prin exemplele personale ale 
celor din jur care au autoritate asupra lor(părinți, bunic, frați mai mari, educatori etc). Problema  
non-violenței, aparută în multe texte din manualele școlare, trebuie să fie tratată și special, ca tema principală, 
așa cum s-a realizat prin intermediul acestei discipline opționale. 

FIG.	12	–	CÂTE	INCIDENTE	AU	AVUT	LOC	ÎN	CLASA	TA	ÎN	ULTIMELE	3	LUNI? 
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Termenul prezent în întrebare trebuie raportat la momentul aplicării chestionarului.Astfel, dacă inițial 

nimeni nu a răspuns „niciunul”, în final există 10 astfel de răspunsuri din 28 în cazul eșantionului experimental.
Între răspunsurile eșantionului de control nu figurează această variantă .Numărul incidentelor din clasa scade 
odată cu parcurgerea opționalului propus.
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FIG.	13	–	ȚI-AR	PLĂCEA	SĂ	ÎNVEȚI	LA	ȘCOALĂ	DESPRE	CUM	SĂ	NU	FII	VIOLENT?
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Subliniam anterior necesitatea ca elevul mic să fie învațat să se comporte civilizat și non-violent și 
iată că și ei înșiși percep această necesitate și și-o exprimă.99% dintre elevii din eșantionul experimental și 
97% dintre cei din eșantionul de control doresc să fie învățați cum să se comporte non-violent.Dacă asupra 
ultimului nu se intervine, se observă că nu există nicio schimbare;în schimb, în primul eșantion observăm ca 
intervenția conduce la realitatea că toți elevii doresc să învețe acest tip de comportament.

FIG.	14	–	AI	OBSERVAT	ÎN	EMISIUNILE	DIFUZATE	LA	TV	SCENE	DE	VIOLENȚĂ?

28 28 30 30

0 0

28

0
0

10

20

30

40

cls.a II-a D initial cls.a II-a D secundar cls.a II-a A initial cls.a II-a A secundar

da

nu

Așa cum se afirmă în studiiile pedagogice și sociologice, sursa învățării unor comportamente violente 
este televiziunea, care prezintă o multitudine de forme de violență, cu subiecți diverși, din medii variate, pe 
care copiii le vizionează și și le însușiesc voluntar sau involuntar.Tot ce e violent e „tare”, e „cool”, iar pentru 
a face parte dintr-un cerc sau altul trebuie să arați că ețti puternic, că le vii de hac celor din jur.O concepție 
dăunătoare, în mod evident, care nu poate decât să pună în pericol direcția pe care trebuie să meargă un copil/
adolescent/tânăr.
Prin aceasta întrebare am urmărit ca elevii chestionați să conștientizeze că una dintre sursele negative este 
TV-ul .

FIG.	15	–	CÂT	DE	MULTE	LUCRURI	VIZIONATE	LA	TV	AI	APLICAT	ȘI	ÎN	VIAȚA	REALĂ	ȘI	LA	ȘCOALĂ?
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Elevii nu au aplicat exact tot ce au vazut la TV, decât în mică măsură.În cazul răspunsurilor înregistrate 

la chestionarul secundar, se observă dispariția răspunsurilor „foarte multe”, „multe” și „nici multe, nici puține”.
Evoluția răspunsurilor eșantionului de control nu înregistrează o evoluție relevantă.
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FIG.	16	–	CREZI	CĂ	TU	AI	PUTEA	FACE	CEVA	PENTRU	A	NU	MAI	EXISTA	VIOLENȚĂ	ÎNTRE	COPIII	DIN	
CLASA	SAU	ȘCOALA	TA?
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Vârsta elevilor fiind foarte mică își spune cuvântul .Majoritatea nu știu dacă pot interveni într-un fel 
sau altul.Această nesiguranță pornește și de la vârsta elevilor, dar, în principal, de la necunoașterea termenilor 
specifici.Iată cum, după parcurgerea opționalului, elevii din primul eșantion dobândesc mai mare încredere în 
forțele proprii și se consideră capabili de a interveni în situații conflictuale.Unii fie că de aceasta dată cred în 
mod clar că pot interveni, alții depășesc cel puțin faza de nesiguranță.

Eșantionul de control se menține în aceeași linie în ambele faze/etape(inițială și secundară).

FIG.	17	–	CONSIDERI	CĂ	LA	VIOLENȚĂ	SE	RĂSPUNDE	CU	VIOLENȚĂ?
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Violența trebuie combatută prin orice mijloace, însă la violență nu se răspunde cu aceeași monedă.
Elevii din ambele eșantioane manifestă aceeași incertitudine în privința răspunsului corect și aleg varianta 
„nu știu”.În urma parcurgerii opționalului, eșantionul experimental capătă stabilitate de opinie;astfel, 98% vor 
considera în final că nu trebuie să se răspundă la violență cu violență.

FIG.	18	–	DACĂ	UNII	COLEGI	DE-AI	TĂI	SE	CEARTĂ,	CE	FACI?
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Unii dintre elevi vor învăța cum să se comporte civilizat, însă alții nu vor fi atât de receptivi.Atitudinea 
trebuie luată atât de adulți, dar și de copiii de aceeași vârstă cu cei violenți.Exemplul personal al acestora, 
cooptarea lor în grupurile celor non-violenți pot contribui.Elevii au învățat că trebuie să intervină, să nu se 
teamă și, dacă vor considera că nu fac față situației conflictuale, să comunice acest lucru unui adult cu autoritate 
în grup.Un conflict într-un grup este problema întregului grup, întrucât coeziunea poate fi „ruptă”și grupul 
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să aibă de suferit.De aceea, elevii trebuie învățați că nu este suficient ca numai tu însuți să ai o comportare 
civilizată, dar că trebuie să ai și atitudine civică, să iei atitudine în cazul unor conflicte.

FIG.	19	–	ȘTII	CE	ÎNSEAMNĂ	VIOLENȚĂ?
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Chiar dacă nu au proprietatea termenilor, în mod evident că orice copil întelege cuvântul „violență”, 
într-un grad sau altul.97% -98% dintre cei chestionați afirmă că înțeleg semnificația termenului.

FIG.	20	–	TE	CONSIDERI	UN	COPIL:
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Deși au răspuns anterior că au participat la conflicte, elevii nu conștientizează pe deplin faptul că 
sunt violenți.În finalul anului școlar, dobândind anumite cunoștințe despre violență și non-violență, elevii 
din eșantionul experimental se vor elibera de ezitare și vor oscila între a se autodefini violenți/non-violenți, 
ca semn al apariției unor întrebări interioare privitoare la propria lor atitudine. Dacă elevii își pun astfel de 
întrebări, e un semn bun, dovadă că ceea ce au învățat începe să-și facă efectul, producând, într-un moment 
ulterior, rezultatele scontate. 

În cadrul eșantionului de control nesiguranța încadrării se va accentua ușor.

IV.	CONCLUZIILE	CERCETĂRII
Violența este o realitate tristă a societații actuale și a pătruns în toate domeniile, inclusiv în educație, în 

școli.Violența între elevi este ceea care poate produce dezechilibrul colectivului și poate conduce la influențarea 
negativă a întregului demers didactic.

Cadrul didactic trebuie să fie garantul unor valori universale și trebuie să aibă posibilitatea și dorința 
pedagogică de a educa elevii în acest sens.

Din studiul efectuat este evidentă concluzia că elevilor trebuie să li se predea și lecții de non-violență.
Așa cum matematica sau biologia posedă termeni specifici, și educația în spiritul civilizației și a cetățeanului 
trebuie să aibă termenii săi, specifici, pe care elevii să-i cunoască și să-i utilizeze în sensurile lor proprii, fără 
echivoc.

Nu este suficient să le dăm elevilor o listă de termeni de memorat-trebuie ca școala să le dezvolte 
deprinderi comportamentale bazate pe experiențe simulate sau reale, care să le ghideze expresia atitudinală.
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ANEXE
CHESTIONAR 

1.	Vă	place	să	mergeți	la	școală?

a. Da

b. Nu. De ce?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.	Câți	prieteni	ai	la	școală	?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4 sau mai mulți 

3.	Cât	timp	petreci	alături	de	grupul	de	prieteni?

a. Foarte mult 

b. Mult

c. Nici mult/nici puțin

d. Puțin

e. Foarte puțin

4.	Au	loc	conflicte	în	cadrul	acestui	grup	de	prieteni?

a. Da

b. Nu

5.	Cat	de	des	au	loc	aceste	conflicte?

a. Foarte des

b. Des

c. Nici des/nici rar

d. Rar

e. Foarte rar

6.	Ce	tipuri	de	comportament	violent	considerați	că	sunt	des	întâlnite	în	mediul	școlar?

a. Amenințări, jigniri

b. Degradări ale bunurilor

c. Lovituri

d. Furturi

e. Altele ..............................
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7.	În	colectivul	din	care	faceți	parte	au	avut	loc	conflicte	între	membri?

a. Da

b. Nu

8.	Ce	tip	de	comportament	violent	au	adoptat?

a. Fizic

b. Verbal    

9.	Ai	fost	victima	diferitelor	forme	de	violență	școlară?

a. Da

b. Nu

  (Dacă răspunsul este Nu, se trece la întrebarea 11)

10.	Cum	s-au	manifestat	acestea?

Prin lovituri de la alți elevi (cu pumnii, cu picioarele, cu palmele) DA NU
Prin amenințări de la alți elevi (cu cuțit, compas, riglă, alte instrumente) DA NU
Prin deposedări de bani sau de alte bunuri personale DA NU
Prin obligarea de a consuma băuturi alcoolice sau droguri, prin îndemnarea 
/ obligarea la fumat DA NU

11.	Ați	participat	sau	ați	fost	inițiator	al	unor	forme	de	violență?

a. Da

b. Nu

12.	Câte	incidente	au	avut	loc	în	clasa	ta	în	ultimele	3	luni?

a. 1 incident

b. 2 incidente

c. 3 incidente  

d. mai multe de 3 incidente   

e. nici unul    

13.	Ți-ar	plăcea	să	înveți	la	școală	despre	cum	să	nu	fii	violent?

a. Da

b. Nu

14.	Ai	observat	în	emisiunile	difuzate	la	TV	scene	de	violență?

a. Da

b. Nu
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15.	Cât	de	multe	lucruri	vizionate	la	TV	ai	aplicat	și	în	viața	reală	și	la	școală?

a. Foarte multe

b. Multe

c. Nici multe/nici puține

d. Puține

e. Foarte puține

16.	Crezi	că	tu	ai	putea	face	ceva	pentru	a	nu	mai	exista	violență	între	copiii	din	clasa	sau	școala	ta?

a. Da

b. Nu

c. Nu știu

17.	Consideri	că	la	violență	se	răspunde	cu	violență?

a. Da

b. Nu

c. Nu știu

18.	Dacă	unii	colegi	de-ai	tăi	se	ceartă,	ce	faci?

a. Nu mă bag, nu e problema mea

b. Nu mă bag, mi-e frică

c. Îi despart

d. Îi spun domnei învățătoare

e. Nu stiu

19.	Știi	ce	înseamnă	violență?

a. Da

b. Nu

20.	Te	consideri	un	copil:

a. violent

b. non-violent

c. nu știu
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                                EFICIENŢA	RELAŢIILOR	DE	COOPERARE
-	STUDIU	-

                                                                                                                  
																																																																																Prof.		înv.	preşcolar	Chirilă	Andreea

Grădiniţa	nr.	11,	Botoşani

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI:
       Metodele de interacţiune nu se pot folosi în lipsa metodelor tradiţionale, deoarece fiecare are avantaje 
şi dezavantaje, iar învăţământul actual presupune desfăşurarea unui învăţământ de calitate în care există 
comunicare. Activitatea la grup presupune comunicare între elevi în vederea sprijinirii reciproce, realizării 
scopului propus al activităţii, precum şi formarea unui climat de lucru optim, relaxant în aşa fel încât fiecare 
dintre ei să aibă posibilitate de a participa la activitatea grupului, prin care fiecare elev va fi o sursă care 
poate fi valorificată de ceilalţi membrii ai grupului.În grupul de lucru rezolvarea sarcinii include o cooperare, 
schimb de informaţii când ei vor explica modul în care sarcina poate fi finalizată, emiteri de sugestii ascultând 
explicaţiile celorlalţi şi propunând mai multe soluţii acordând ajutor intelectual unul  celorlalţi. Astfel elevul 
este implicat şi motivat în activitate, poate să înţeleagă în profunzime modul de abordare a activităţii propuse, 
devenind atât receptor cât şi emiţător al actului. Învăţătorul devine o persoană care sprijină activitatea elevilor, 
oferă un ghid care trebuie urmat de fiecare elev din grup pentru a găsi modalităţi eficiente de a înţelege 
materialul, iar în cazul în care ajung în impas le oferă consultanţă.

IPOTEZA CERCETĂRII:
          Elevii clasei a IV- a vin în contact de prima dată cu geografia, iar pentru accesibilitatea acestei noi 
discipline  m-am bazat pe grupe cooperative ca, în urma colaborării fiecare elev să aibă responsabilitatea 
individuală să devină un presupus al succesului.

OBIECTIVELE CERCETĂRII:
     *eficienţa unor metode şi tehnici aplicate prin lucrul în cooperare, de tip interactiv  la grup;
     *urmărirea rezultatelor obţinute prin învăţare interactivă;
     *abordarea unor strategii în vederea eliminării dezavantujului lucrului în grup.

METODOLOGIA CERECETĂRII:
       În lecţiile desfăşurate pe baza metodelor activante pentru verificarea ipotezei propuse, precum şi urmărirea 
modului de realizare a obiectivelor propuse au avut  două consecinţe imediate: elevii au formulat întrebări 
căutând răspunsuri în mod activ,  au fost conştienţi de ceea ce vor să afle, au obţinut rezultate mai bune în urma 
testărilor.
       Am optat pentru un eşantion de grupe formate de câte patru elevi, grupele constituite au fost eterogene 
sub aspectul nivelului de pregătire, căutând să există un echilibru relativ stabil de forţe între grupe. Elevii din 
grupe au avut sarcina de a pregăti cât mai bine partea din materialul de studiu care le a fost atribuită pentru a 
preda colegilor din grupe iniţiale.Fiecare elev a avut responsabilitatea predării şi învăţării de la colegi, astfel 
a fost eliminat dezavantajul metodei prin insistenţele colegilor din grup, care au solicitat întrajutorarea şi 
solidaritatea celorlalţi în rezolvarea sarcinii. La analiza sociogramei am observat că unii au reuşit să-şi păstreze 
statutul de lider, fiecare membru ale echipelor a fost inclus  în grupele formate prin cooperare.
     La activităţile grupelor s-a folosit cu succes metoda  Brainstorming-ului, de exemplu la  
1) problematizare / Prin ce se deosebesc lacurile de mări? /2) asociere spontană de idei / Se scrie tot ce 
le vine în minte despre importanţa ieşirii ţării noastre la mare /  3) observaţii /Se  exemplifică măsuri de 
protejare a mării.Fiecare comentează răspunsurile date de colegi, astfel, atât învăţătorul cât ţi elevii află ideile 
referitoare la o situaţie problemă. Copacul ideilor la acelaşi subiect poate fi completat în perechi /diade / sau 
în grup, poate avea ramificaţii referitoare la influenţa omului /pozitivă şi negativă/ în cadrul natural al mării. 
Diagrama Venn - două elipse parţial suprapuse unde în partea comună se grupează asemănările dintre mări 
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şi lacuri, iar în cercurile se prezintă deosebirile. Tehnica blazonului şi Jocul puzzle a făcut mai atrăgătoare 
lecţia de recapitulare despre Munţii Carpaţi unde prima propune completarea unor scheme cu desene din harta 
ţării, iar cealaltă regruparea părţilor ale munţilor şi în acelaşi timp în ambele cazuri au sarcina de a identifica 
caracteristicile fiecărui compartiment în parte şi de a prezenta prin argumentări, şi prin completări din partea 
celorlalţi.

CONCLUZII:
     Climatul afectiv pozitiv din colectivele de elevi are rol menit să asigure obţinerea rezultatelor mai bune. 
Inderdependenţa dintre membrii grupurilor îi stimulează pe toţi să coopereze, îi încurajează pe elevi să se 
sprijine unul pe altul în activitatea de învăţare, corectându-şi greşelile, elevii mai puţin dotaţi aduc eforturi 
sporite în vederea obţinerii unor rezultate  cât mai bune. Ca urmare, şi aceşti elevi mai slabi pot puncta pentru 
grupul din care fac parte. Activitatea în grup crează sentimente de acceptare a celor mai puţin dotaţi şi totodată 
stimulează activitatea lor.Gruparea elevilor are rol prielnic în relaţiile dintre ei, prin faptul că au posibilitatea 
să îşi cunoască mai bine colegii, să îşi descopere puncte comune.
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                                                  ACTIVITATEA TRANSDISCIPLINARĂ
                              O ALTĂ  ABORDARE A CONŢINUTURILOR  ÎNVĂŢĂRII 

                                                                                                          INVAŢATOARE : POPESCU DELIA 
                                                                                                         ŞCOALA NR. 2 ,,I.H. RĂDULESCU”   
                                                                                                                           URZICENI – IALOMIŢA                                             

                    

 
 
                          ,, Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. 
Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul insuşi, sunt posibile. ,, (Pestalozzi)  

              Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învățăm pe copii să învingă dificultățile prin 
intervenții reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-și exerseze 
capacitatea de a opta și de a decide.  

               Activitatea transdisciplinară reprezintă o punte întrepreșcolaritate și școlaritate.  

               Văzut, în plan teoretic, ca o metodă globală, cu un puternic caracter interdisciplinar, ca 
o metodă care stimulează și dezvoltă multilateral personalitatea în curs de formare a copilului, 
în plan practic el se definește ca un efort deliberat de cercetare a copiilor concentrat pe 
depistarea detaliilor și înțelegerea subiectului în întreaga sa amploare și nu pe găsirea de 
răspunsuri corecte la întrebările puse de adult.  

                Așadar activitatea trnsdisciplinară devine un proiect personal al elevului, îndrumat, 
orientat, animat de către învățător. Ceea ce este absolut deosebit, din punctul de vedere al 
respectării rutei individuale a învățării și a ritmului proiectului poate fi dus la bun sfârșit de un 
grup mic de copii, de întreaga grupă sau, ocazional, de un singur copil. 

                 În derularea activității transdisciplinare se disting trei etape succesive:  

 ETAPA  1 – respectiv debutul proiectului, este aceea a alegerii subiectului și 
a planificării întregului demers didactic necesar realizării activității. După alegerea 
subiectului vor fi stabilite obiectivele și comportamentele pe care dorim să le urmărim pe 
parcursul întregii activități. Tot în această etapă are loc și analiza resurselor materiale, 
umane și de timp. De asemenea va stabili un inventar al activităților și al strategiilor 
didactice, armonizate atât cu conținuturile, cât și cu obiectivele propuse. 

 ETAPA  2  -  respectiv conținutul activității, este intervalul în care are loc 
activitatea practică a copiilor, respectiv documentarea și investigarea. Aceasta este de fapt 
,,inima activității,, . Acum copiii fac cercetări, desenează în urma observației directe, 
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construiesc modele, înregistrează date și fapte, explorează, fac predicții, discută și chiar 
dramatizează aspectele legate de noile achiziții.  

 ETAPA  3  -  este cea a sintezei și a concluziilor. Ea include pregătirea și 
prezentarea rapoartelor și rezultatelor sub formă de jocuri, discuții, dramatizări. Pentru 
copil, mediul înconjurător oferă ocazii numeroase de explorare și experiment, satisfăcându-i 
curiozitatea și nevoia de acțiune. Orice lucru, ființă sau eveniment din clasă sau de acasă 
poate constitui subiectul unui eventual proiect. Important este interesul pe care îl poate 
trezi copiilor.  
                Sursa alegerii subiectului poate fi una din trei:  

1) Copiii, atunci când aceștia sunt deja familiarizați cu rutina derulării 
activității;  

2) Învățătoarea;  
3) Învățătoarea împreună cu copiii;  

 
         Experiența mi-a demonstrat că subiectele care pornesc de la interesele copiilor 
sunt cele care asigură motivația, care oferă satisfacții și care valorifică mai bine 
cunoștințele acumulate. Pentru aceasta este bine ca învățătoarea să rețină întrebările 
copiilor, jocurile lor, discuțiile dintre ei. Activitatea trebuie să se bazeze pe experiența 
anterioară a copilului, subiectul nu trebuie să fie abstract, pentru că ar necesita multă 
informație și mult timp.  
        Subiectul oricărei activități transdisciplinare trebuie să fie destul de vast, pentru a 
putea permite o investigare de cel puțin o săptămână. Să fie strâns legat de experiența 
de zi cu zi. Să permită abordarea integrată și, ca atare, atingerea cât mai multor arii 
curriculare.  
         Iată câteva exemple de alegere a subiectului:  
         La începutul semestrului al II-lea al clasei I-îi mi-am ales ca temă transdisciplinară 
,,Cartea – izvor de cunoastere și de înțelepciune,, . am considerat că va fi o temă 
interesantă și importantă pentru că în clasă erau copii care împrumutau cărți de la 
bibliotecă și ceilalți se uitau curioși la paginile acestora, în timp ce ei încă mai aveau pe 
bănci cărțile de colorat, unele având texte scurte, greu de descifrat pentru ei.  
         O carte nou apărută era și revista de matematică. Nu înțelegeau ce trebuie să facă 
și cum să lucreze.  
         Așa că într-o dimineață i-am așteptat cu câte un exemplar din toate tipurile de 
cărți, organizând astfel o miniexpoziție. Pe unele le-au recunoscut (cărți de povești, de 
poezii, manuale ) pe altele le-au descoperit singuri. Cunoșteau atlasul de zoologie și de 
biologie pe care le folosisem în semestrul I-îi și au fost fascinați de atlasul de anatomie 
pe care am început să-l folosim la orele de opțional. Pe tot parcursul activității am 
încercat să folosim cât mai multe tipuri de cărți, să le înțeleagă rolul și importanța în 
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pregătirea și înțelegerea lecțiilor. Am vizitat biblioteca școlii și cea municipală. Ca 
activități finalizatoare am făcut o minibibliotecă a clasei și două cărți ,,În lumea 
poveștilor,, și ,,Meseria mea,, care au avut și titlu, autor, pagini numerotate și cuprins. În 
paginile acestora s-au exprimat prin desene si mesaje scrise, scurte. 
              Chiar dacă am crezut că va durat un timp relativ scurt, pe parcursul derulării 
apăreau noi idei venite din partea mea sau a lor ( să citească într-un dicționar, să 
folosească o culegere etc.) de care au fost atrași.  
              Un punct important în desfășurarea unei activități transdisciplinare este 
asigurarea materialelor necesare. Mi-au fost alături famiile elevilor care au adus, sub 
formă de sponsorizare, atlase, enciclopedii, pliante, cărți de povești, vederi, glob 
pământesc, insectare, ierbare, articole decupate.  
               În momentul în care copiii nu mai sunt extrem de interesați și considerăm că am 
epuizat aproape toate activitățile vârstei lor, e semn că se poate trece la o altă temă.  
               În acest moment este necesară evaluarea întregului proces desfășurat. În 
evaluarea activității se vor urmări:  

a) Modul în care au fost folosite și valorificate de către copii conexiunile și 
perspectivele interdisciplinare;  

b) Competențele dobândite de copii și capacitatea acestora de a realiza 
transferul în alte domenii;  

c) Gradul de originalitate;  
d) Capacitatea copiilor de a descoperi și de a fructifica valențe ale proiectului, 

în vederea inițierii și dezvoltării altuia nou;  
 
Această evaluare se poate face astfel:  

a)  Album de fotografii făcute în timpul desfășurării activității;  
b) Sub formă de cărți;  
c) Spectacol-serbare;  
d) Sub forma unor înregistrări ale impresiilor;  

 
           Această  abordare educațională se distinge ca o metodă globală cu caracter 
interdisciplinar, care stimulează și dezvoltă pe multiple planuri personalitatea, în curs de 
formare, a copiilor.  
           Este o abordare educațională a cărei valoare pedagogică se poate prezenta astfel  

1) Curriculum-ul nu este în opoziție cu cultura, interesele și nevoile copilului;  
2) Învățarea este activă și se extinde până la limita pe care copilul o stabilește;  
3) Este un instrument de apreciere prognostică, întrucât indică în ce măsură 

copiii prezintă sau nu în mod real anumite aptitudini;  
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4) Bun prilej de testare și verificare a acapacităților intelectuale și a 
aptitudinilor creatoare;  
 

                   Într-adevăr aceste activități necesită timp și imaginație. Atunci când incepi o 
nouă activitate, înainte de a o anuța, cadrul didactic trebuie să știe sigur: care sunt 
scopurile urmărite, care sunt resursele( materiale, umane, de timp, reperele tematice, 
măcar o parte din tipurile de activități și modalități de evaluare ). Să știe ce cunosc copiii 
despre acea temă și ce ar vrea să afle. Am considerat cu surprindere și satisfacție cât de 
multe informații aveau despre o anumită temă și ce interesați au fost de cele aflate.  
                   În astfel de activități copiii își stabilesc singuri limitele învățării, activitățile 
sunt integrate iar procesul didactic este un întreg, în desfășurarea lor fiind implicați mai 
mulți factori, iar familia își face simțită prezența, accentul căzând pe activitatea de grup, 
cultivând astfel cooperarea și nu competiția.  
                  Vârsta micii școlarități este caracterizată prin curiozitate și dorința de a afla 
cât mai multe lucruri din diverse domenii. Deși capacitatea copiilor de 7-10 ani de a 
înțelege anumite concepte și raționamente este limita, demersul cadrului didactic poate 
să-i ghideze să-și apropie unele domenii care îi fascinează. 
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VIOLENȚA	–	NONVIOLENȚA

Proiect	didactic

Abază	Irina,	 
Școala	cu	cls.	I-VIII	Onești,	Bacău

CLASA :                                       V
DISCIPLINA :                             CONSILIERE SI ORIENTARE
MODULUL:                            CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ
SUBIECTUL	LECTIEI:             VIOLENTA – NONVIOLENTA
TIPUL DE LECTIE :                  COMUNICARE-INSUSIRE DE NOI CUNOSTINTE
OBIECTIVE	FUNDAMENTAL:	Constientizarea principalelor surse de violenta in randul elevilor
OBIECTIVE	OPERATIONALE:

O1-sa defineasca termenii cu privire la notiunea de violenta si nonviolenta;

O2-sa analizeze cauzele si efectele unui conflict;
O3- sa participe activ si constient la dezbaterea unor cazuri concrete;
O4-sa gaseasca solutii pentru stoparea violentei;
O5-sa manifeste trasaturi pozitive de caracter in relatiile cu ceilalti;
O6-sa exprime sentimente de adeziune fata de valorile  morale:bunatate,adevar,corectitudine,
     - luciditate,stapanire de sine;

STRATEGIA DIDACTICA:

a) RESURSE PROCEDURALE (METODE SI PROCEDEE):
•	 CONVERSATIA
•	 METODA CIORCHINELUI
•	 STIU,VREAU SA STIU, AM INVATAT
•	 G.L.G
•	 CVINTETUL   

b) RESURSE MATERIALE:
•	 IMAGINI CU SCENE DE VIOLENTA-suport vizual
•	 FRAGMENT DIN OPERA AUTORULUI: EDMONDO DE AMICIS;
•	 FISE DE LUCRU:
•	 ECUSOANE:

c) RESURSE INFORMATIONALE:
•	 M.E.N. PROGRAME SCOLARE PT. INVATAMANTUL PRIMAR/1998
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SCENARIU DIDACTIC

EXERCITIU DE SPARGERE A GHETII:
    Fiecare copil va primi de la un coleg o minge. Cand va primi mingea el trebuie sa se prezinte:
Daca as fi azi o floare azi as fi ...............................................

EVOCAREA
    Elevii sunt impartiti in grupe de 6 elevi (5 grupe). Fiecare grupa are un nume scris pe un ecuson. Individual 
vor avea de completat pe caiet o amintire “urata” traita de el. Se discuta impactul acesteia asupra copilului.
    Voi provoca o discutie cu privire la iscarea unor conflicte intre elevii din clasa (daca se cearta, se jignesc, se 
bat). Cer exemple concrete. Voi conduce discutia in asa fel incat sa putem desprinde motivele ce au declansat 
acele conflicte, modul cum au evoluat, dar si cum au fost finalizate. Se pune intrebarea problema: Puteau fi 
toate acestea stopate?
    Elevii sunt anuntati ca in aceasta ora se vor discuta fapte si intamplari mai putin placute, numite acte de 
violernta, vor invata cum pot fi dezamorsate la timp unele conflicte, astfel incat sa nu aiba urmari foarte grave. 
De altfel,pana la sfarsitul orei se va completa si o fisa, iar la sfarsit vor avea schita a tot ce s-a discutat la ora.

REALIZAREA SENSULUI
  Se citeste un rezumat al povestirii ”Cearta” de Edmondo de Amicis
Dialog dirijat: Statutul personajelor: colegi, prieteni;
Locul desfasurarii actiunii: clasa, strada;
Motivul declansarii conflictului
Trairile interioare ale celui care si-a apreciat gresit prietenul
Intrebarea este: A fost un conflict?
Concluzie: Violenta porneste de la o neintelegere comuna cu stari de enervare, certuri, injurii, jigniri, batai sau 
chiar crima.
A) Se completeaza: SVI  ANEXA1
B) Se completeaza ciorchinele: ANEXA2
C) G.L.C.
1. Imagini cu scene de violenta fizica
-cauze/modalitati de atenuare
2.Crearea unui mesaj pentru un copil marcat de violenta verbala
3.Desenarea  unei inimi a unui copil violent /a unui copil nonviolent /a unui copil afectat de violena fizica
4.Ce masuri ati lua pentru a ajuta un copil afectat de violenta fizica?
5. Intre cine se pot isca conflicte?
Discutii: Lasa-mi mie ultimul cuvant!

REFLECTIE
Cutia cu surprize
Dintr-o cutie se va scoate cate un bilet pe care este scrisa o afirmatie. In functie de mesajul perceput se vor 
aseza mesajele fie la ASA DA fie la ASA NU pe flip-chart.
1. Iubirea este medicamentul violentei!
2. Nu lasa violenta sa intre in casa si scoala ta!
3. Daca un coleg ma jicneste il jocnesc si eu!
4. Sa exmatriculam violenta!
5. Imi place sa chinuiesc animalele!
6. Daca un coleg ma loveste din greseala il iert!
7. Violenta este modul de a obtine ceea ce vreau!
8. Imi place sa imbrancesc colegii!
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REALIZAREA CVINTETULUI (ANEXA3)

La sfarsitul orei toti elevii vor avea de completat un chestionar. ANEXA 4 (Reflectii si produse ale elevilor)

NEVOI SI PLANURI INDIVIDUALE

  Pentru elevul Scripcaru Alexandru, care prezinta tulburari de comportament i se va  da de lucru o fisa ce o 
va completa pe pot parcursul orei. ANEXA 5 

 Pentru elevul Benedic Flavius ce areo inclinatie deosebita spre creatie i se va da spre rezolvare o fisa ce o va 
completa pe tot parcursul orei. ANEXA

GRUPA	1:

DIN CE CAUZA A FOST BATUT COPILUL?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE CATRE CINE?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIOLENTA...........................................

GRUPA 2:

CE MASURI ATI LUA PENTRU UN COPIL AFECTAT DE VIOLENTA FIZICA?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA 3:

DESENEAZA INIMA UNUI COPIL VIOLENT

DESENEAZA INIMA UNUI COPIL NONVIOLENT

DESENEAZA INIMA UNUI COPIL AFECTAT DE VIOLENTA FIZICA/VERBALA
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GRUPA 4:

DIN CE CAUZA A FOST BATUT COPILUL?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE CATRE CINE?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIOLENTA...........................................

GRUPA	5:	

CREATI UN MESAJ PENTRU UN COPIL AFECTAT DE VIOLENTA VERBALA?

GRUPA	6:

CREATI UN MESAJ PENTRU UN COPIL AFECTAT DE VIOLENTA FIZICA



36

ANEXA2

 

 

NONVIOLENTA 

VIOLENTA 
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ANEXA	1

STIU                                    VREAU SA STIU                      AM INVATAT

Violenta - fapt negativ - momentele declansarii - neintelegere, enervare, jignire
                                         - feluri                                              - verbala, fizica
                                    - cum poate fi dezamorsat                   - calm, intelegere, rabdare                         

ANEXA3	CVINTETUL	(DIAMANTUL)

VIOLENTA
DUREROASA SI INTUNECATA

CEARTA, UCIDE, URASTE, CAUTA
IUBIREA, RESPECTUL, COPILARIA

NONVIOLENTA
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ANEXA	4

VIOLENTA-NONVIOLENTA

1. Daca acum ai alege un animal corespunzator termenului voilenta ai alege ............................................ 

2. Daca acum ai alege un animal corespunzator termenului nonvoilenta ai alege ......................................

3. Cand pronunt violenta ma gandesc la ......................................................................................................

4. La ora astazi am invatat: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

5. Mi-ar placea ca in jur sa fie .....................................................................................................................

6. Cum ai solutiona un conflict aparut in clasa?...........................................................................................
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ANEXA	5

GRUPEAZA PE DOUA COLOANE CUVINETLE CARE SUNT  DULCI SI CUVINTELE CARE SUNT 
AMARE, PRONUNTATE DE COLEGI PE PARCURSUL OREI

 
CUVINTE DULCI CUVINTE AMARE

ANEXA 6

GRUPEAZA PE DOUA COLOANE FAPTE CARE AU CORESPONDENTA IN TEXTE LITERARE 
CUNOSCUTE DE TINE 

FAPTE TEXTE LITERARE
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REFLECTII ALE PROPUNATORULUI ASUPRA LECTIEI

,,OAMENII REACTIONEAZA LA STIMULENTE. RESTUL ESTE COMENTARIU”

 (S. LANSBURG)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- s-au utilizat metode active care le-au oferit 
   elevilor autonomie, iniţiativă, creativitate;
- s-a ţinut seama de ritmurile de învăţare ale ale  
   elevilor;
- comunicarea învăţător-elev a fost eficientă 
  (verbală şi nonverbală);
- s-a aplicat o evaluare formativă pe baza fişelor  
  de evaluare diferenţiate;
- au fost antrenaţi toţi elevii în activitate;
- au colaborat unii cu alţii şi s-au ajutat  pentru a 
înţelege fiecare fragment al textului;
- activitatea a fost dinamică, stimulând 
elevii la  descoperirea de  noi  soluţii 
cerinţelor  formulate.
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ARGUMENT 

 
 
 

            „Istoria Matematicii” furnizează elevilor informaţii de cultură generală 
privind dezvoltarea acestui domeniu al cunoaşterii umane, relevându-se 
oportunităţile practice care au impus descoperirile din matematică şi strânsa ei 
legătură cu celelalte ştiinţe ale naturii.  

Prin predarea acestui opţional urmărim ca elevii să cunoască istoria 
apariţiei numerelor, preocupări ale unor mari matematicieni care au dus la ceea 
ce se studiază azi în şcoli, precum şi elemente importante din vieţile lor.  

Studiul acestora are scopul de a stimula imaginaţia, creativitatea, dorinţa 
de cunoaştere, revigorarea şi menţinerea interesului elevilor faţă de matematică; 
formularea şi rezolvarea problemelor pe baza relaţionării cunoştinţelor din 
diferite domenii; corelarea noţiunilor cu fapte reale. 

Adevăratul progres în istoria civilizaţiei omenirii l-au adus oamenii de 
cultură: de ştiinţă, de tehnică, de literatură, de artă. Contribuţia adusă de 
matematicieni se situează pe unul din primele locuri. Istoria matematicii are un 
rol formativ, deoarece ea permite să se desprindă o idee clară a spiritului 
matematic şi anume tendinţa continuă de simplificare şi abstractizare. Acest 
proces este rezultatul contribuţiei în timp a unui număr foarte mare de 
cercetători, într-o veritabilă colaborare internaţională pentru progres. 

Temele alese nu vor fi considerate din punct de vedere cantitativ, ca 
înregistrare a tuturor rezultatelor, ci calitativ, ca o prezentare a tipurilor de 
probleme care au preocupat diferitele generaţii. 
 
 
 
 
 

VALORI SI ATITUDINI 
 

 
1. Manifestarea curiozităţii şi imaginaţiei în aflarea unor aspecte privind viaţa oamenilor 

de ştiinţă din domeniul matematic; 
2. Formarea motivaţiei  pentru studiul matematic ca domeniu relevant pentru viaţa 

socială şi profesională; 
3.  Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative a unui spirit de obiectivitate; 
4.  Manifestarea iniţiativei şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate; 
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Competenţe specifice 
Conţinuturi 

1. Dezvoltarea interesului pentru studiul acestui 
curs. Introducere 

* Prezentarea cursului si a obiectivelor propuse 
. Identificarea şi aplicarea unor metode de căutare 
de date folosind surse diverse (bibliotecă, tehnologie 
informaţională şi comunicaţională) pentru stocarea 
informaţiilor referitoare la o temă dată. 
 Dezvoltarea interesului pentru evoluţia istorică a 
rezultatelor din matematică. 

Istoria numerelor: 
• Apariţia numerelor cardinale 
• Apariţia numerelor raţionale şi a numerelor iraţionale 
• Apariţia numerelor întregi şi a numerelor reale 
• Apariţia numerelor complexe 

. Identificarea şi aplicarea unor metode de căutare 
de date folosind surse diverse (bibliotecă, tehnologie 
informaţională şi comunicaţională) pentru stocarea 
informaţiilor referitoare la o temă dată. 
. Prezentarea în mod coerent a unor materiale, 
corelând diverse modalităţi de exprimare (cuvinte, 
simboluri matematice, tabele) 

 
Numere celebre: 

• Apariţia numărului π  
• Apariţia numărului ℮ 
• Fibonacci şi sectiunea de aur 

. Identificarea problemelor majore din istoria 
matematicii, ce au dus la studii mai aprofundate, 
contribuind astfel la dezvoltarea matematicii 
. Interpretarea şi verificarea rezultatelor obţinute în 
urma rezolvării modelului teoretic al unei probleme 
practice 

Probleme celebre 
• Numere prietene. 
• Pătratele magice  
• Fagurii albinelor 

. Exprimarea tematicii propuse pe baza unui plan 
simplu de idei, oral sau scris 
. Exemplificarea contribuţiei matematicienilor 
studiaţi la dezvoltarea matematicii 

Biografii ale unor mari matematicieni 
Arhimede, Pitagora, Heron, Issac Newton, 
Euclid,Thales, Gheorghe Ţiţeica, Grigore Moisil s.a. 

. Prezentarea în mod coerent a unor materiale, 
corelând diverse modalităţi de exprimare (cuvinte, 
simboluri matematice, tabele) 
 Determinarea micilor erori de algoritm ce duc 
la anularea rezultatului 

 
Erori în matematică 

• Erori de istorie matematică  
• Paralogisme matematice 

. Asocierea unei situaţii-problemă date cu un 
model de tip ecuaţie 
. Interpretarea şi verificarea rezultatelor obţinute 
în urma rezolvării modelului teoretic al unei 
probleme practice 

 
Varietăţi şi curiozităţi matematice 

• Probleme distractive 
• Anecdote şi amintiri despre marii matematicieni 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
 

                  Sarcinile de lucru vor viza: 
 

1. Documentarea în cadrul unei acţiuni de tip proiect; 
2. Corelarea metodelor de studiu cu tipul de argumentare adoptat în lucrare 

(referat, proiect, notă ştiinţifică etc.); 
3. Exerciţii de modelare a unor situaţii matematice; 
4. Folosirea unor idei, reguli sau metode matematice în abordarea unor situaţii 

practice sau pentru structurarea unor situaţii diverse; 
5. Conceperea, realizarea şi susţinerea unor proiecte rezolvabile prin activităţi 

de grup. 
 
 
 

Exemple de activităţi de învăţare asociate competenţelor specifice 
 

Competenţe specifice Exemple de activităţi de învăţare 
Dezvoltarea interesului pentru studiul acestui 
curs. 

 Exerciţiu de testare a cunoştinţelor 
elevilor privind numele unor mari 
matematicieni ( 

Identificarea şi aplicarea unor metode de 
căutare de date folosind surse diverse 
(bibliotecă, tehnologie informaţională şi 
comunicaţională) pentru stocarea 
informaţiilor referitoare la o temă dată. 

 Exerciţii de căutare a informaţiilor 
folosind surse variate (tehnologie 
informaţională şi comunicaţională, 
bibliotecă) 

Prezentarea în mod coerent a unor materiale, 
corelând diverse modalităţi de exprimare 
(cuvinte, simboluri matematice, tabele) 

 Exerciţii de prezentare a unor 
materiale prin diverse modalităţi 
de exprimare (cuvinte, simboluri 
matematice, tabele) 

Interpretarea şi verificarea rezultatelor 
obţinute în urma rezolvării modelului teoretic 
al unei probleme practice 

 Discutarea şi argumentarea 
metodei de rezolvare a unei 
probleme 

Exprimarea tematicii propuse pe baza unui 
plan simplu de idei, oral sau scris 

 Exerciţii de prezentare a unor 
materiale prin diverse modalităţi 
de exprimare; prezentări in 
powerpoint a unor materiale 

Exemplificarea contribuţiei matematicienilor 
studiaţi la dezvoltarea matematicii 

 Culegerea şi prezentarea unor 
anecdote depre mari matematicieni 

 Susţinerea unui referat întocmit de 
elevi depre un matematician la 
alegere 

Determinarea micilor erori de algoritm ce 
duc la anularea rezultatului 

 Exerciţii de depistare a unor erori 
în cadrul rezolvării unor probleme 

Asocierea unei situaţii-problemă date cu un 
model de tip ecuaţie 

 Utilizarea unor metode variate în 
rezolvarea unei probleme 
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Strategii didactice 
- Metode şi procedee (activ participative): brainstorming, conversaţia euristică, 

argumentarea prin analogie, turul galeriei 

- Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, scheme, reprezentări grafice, prezentări in 
powerpoint 

Forme de organizare: activităţi pe grupe, alternativ cu activitatea frontală 
 

Evaluarea 
  
 Evaluarea va fi continuă şi formativă.Activităţi de evaluare: 

• Observarea directă a activităţii elevilor 
•  Observarea sistematică a progresului 
• Referate 
•  Proiecte 
• Portofoliul tematic realizat prin activităţi de lucru în grup, în vederea formării 

următoarelor competenţe: 
i. Să cunoască şi să utilizeze corect operaţiile logice 
ii. Să cunoască ceea ce marii matematicieni au descoperit prin multă muncă şi să 
aplice corect aceste raţionamente 
iii. Să cunoască şi să aplice raţionamentul de tip inductiv şi deductiv 
iv. Să descopere importanţa folosirii numerelor, să diferenţieze tipurile mulţimi de 
numere 
v. Să fie capabili de a urmări firul istoriei, să descopere ceea ce a dus la apariţia 
unor noi ramuri ale matematicii 
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CERINŢE	ALE	PERFECŢIONĂRII	LECŢIEI	DE	GEOMETRIE

Prof.	Gurău	Cornelia,	 
Şcoala	cu	clasele	I-VIII	nr.	4

Moineşti,	Bacău

 Organizarea procesului de învăţământ este astfel concepută, încât lecţia constituie forma de bază de 
desfăşurare a acestuia, o secvenţă unitară şi indispensabilă de realizare sistematică a scopului predării unei 
discipline. În ea se concentrează partea cea mai însemnată a activităţii didactice.
 Noţiunea de lecţie este strâns legată de cea de clasă de elevi, de aceea spunem  că  sistemul nostru 
de învăţământ este un sistem de tip clasă- lecţie. În acest sistem, clasa reprezintă cadrul organizatoric de 
bază pentru desfăşurarea activităţii, în ea fiind grupaţi elevii în raport de vârstă, progres şcolar, dezvoltatre 
intelectuală, circumscripţie şcolară, iar la clasele mari, de aptitudinile lor (clase de matematică –fizică, chimie-
biologie, electronică, electrotehnică etc.)
 Sistemul de învăţământ clasă-lecţie permite cuprinderea tuturor copiilor de vârstă şcolară la cursuri, 
are numerose valenţe educative. Climatul psihologic şi social din clasă exercită puternice influenţe, atât 
educative cât şi instructive, asupra fiecărui elev. Deşi, de-a lungul timpurilor, au existat numeroase încercări 
de modificare a formei de desfăşurare a procesului de învăţământ, lecţia şi-a păstrat, în ansamblu, actualitatea 
până în zilele noastre.
  Pentru a evidenţia calităţile sistemului clasă –lecţie, în cadrul predării matematicii, vom menţiona 
că acest dialog profesor- elev exercită o puternică influenţă asupra fecărui elev. Din dialogul profesorului 
cu elevii, foarte bine pregătit, cei cu o pregătire mediocră sau mai slabă, vor deprinde modele de realizare 
a unor raţionamente. Vor afla şi alte soluţii pentru rezolvarea unor probleme, vor observa cât de exigent  a 
fost colegul lor cu propriile lui raţionamente, de ce figură geometrică s-a servit pentru a-şi concretiza ideile 
etc. Din dialogul dintre un profesor şi un elev cu un nivel mai slab de pregătire, ceilalţi vor putea  desprinde 
unele detalii  ale rezolvării problemelor, modul în care pot fi depăşite unele dificultăţi, erori care s-ar putea 
strecura în rezolvarea problemelor sau efectuarea demonstraţiilor etc. Aşadar, activitatea individuală nu o va 
putea suplini pe cea colectivă. Se cunoaşte că lecţia, deşi constitue veriga de bază a organizării procesului  de 
învăţământ, a fost supusă, mai ales de pedagogia contemporană, mai multor critici. 
( Accentul cade pe activitatea profesorului, activitatea independentă a elevilor fiind redusă. Lecţiile capătă o 
structură şablon, munca frontală o limitează  pe cea  de sprijinire diferenţiată  a elevilor etc.). Toate neajunsurile  
semnalate pot fi însă înlăturate  printr-o foarte bună concepere a lecţiei, prin formularea unor obiective precise, 
prin stabilirea unui volum accesibil  de cunoştinţe, prin alegerea unor tehnologii didactice corespunzătoare, 
prin stimularea activităţii independente a elevilor.
 Eficienţa fiecărei lecţii este în mod hotărâtor determinată de atitudinea creatoare a profesorului, de  
adoptarea unor tehnologii didactice care  să asigure realizarea, în primul rând, a obiectivelor operaţionale 
propuse. De asemenea, este necesar ca profesorul să pornească de la ideea că fiecare frază a lui are un 
corespondent clar în mintea elevului, că imaginea din mintea sa se formează identic, sau cât mai apropiat de 
aceasta, în mintea elevului.
 Succesiunea unor etape ale lecţiilor nu trebuie să fie identică de la una la alta, ci demonstraţiile, aplicaţiile 
practice, cele de consolidare, cele de lărgire a orizontului, extinderile şi generalizările, pot fi îmbinate astfel 
încât să trezească interesul elevilor, să-i facă conştienţi de utilitatea cunoştinţelor însuşite, de rolul propriei lor 
instruiri.
 Sarcina didactică dominantă a fiecărei lecţii va sta la baza criteriului general de clasificare a lecţiilor. 
Sarcina didactică dominantă coincide cu obiectivele de bază ale respectivei secvenţe de instruire. Fiecare 
lecţie trebuie interpretată ca o sevcenţă a unui proiect de tehnologie didactică. Scopurile acestei secvenţe, ca 
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unitate didactică, trebuie clar formulate, iar structura ei trebuie concepută astfel încât să dea garanţia realizării 
obiectivelor operaţionale. Printr-o temeinică cunoaştere a nivelului real de pregătire a elevilor săi, profesorul 
trebuie să estimeze, anterior desfăşurării lecţiei, şansa reuşitei ei. Înainte de a începe  să demonstreze o teoremă, 
profesorul trebuie să ştie dacă elevii stăpânesc toate noţiunile pe care le va utiliza. Aşa spre exemplu, ar putea 
fi total neeficientă lecţia în care profesorul ar demonstra  teorema celor trei perpendiculare, dacă la sfârşitul  
lecţiei ar constata, cu surprindere, că unii elevi nu au înţeles ce înseamnă că o dreaptă este perpendiculară pe 
un plan. Alteori, s-ar putea ca la finele rezolvării unei probleme, profesorul să constate că un însemnat număr 
de elevi  nu cunoşteau  teorema pe care au  aplicat-o. Necunoaşterea unei noţiuni nu trebuie să fie o surpriză 
pentru profesor, ci el trebuie ca permanent, la momentul oportun, să se edifice asupra gradului  de stăpânire a 
acestora de către elevi.
 În concluzie, credem că este necesar ca pentru fiecare lecţie profesorul să-şi detaşeze sarcina didactică 
dominantă, să-şi estimeze, cât mai exact, şansa reuşitei realizării ei.
 Succesiunea de idei, modul de redactare a soluţiilor problemelor, vor fi anterior alese de către profesor, 
astfel să aibă garanţia unei expuneri clare, coerente, care să constituie un model perfect pentru elevi. Cum, la 
geometrie, soluţiile problemelor sunt redactate folosind unele simboluri (≡, ~, ⇔⇒, ), vom urmări ca elevii să 
cunoască aceste simboluri ca şi corespondenţa dintre ele şi relaţiile pe care le semnifică.

O insuficientă grijă faţă de conceperea lecţiilor poate conduce la improvizaţii, stereotipie, superficialitate, 
toate având drept consecinţă neclarităţi în mintea elevilor, incapacitatea lor de a-şi rezolva problemele date 
acasă.
 La matematică, mai mult decât la alte discipline, existenţa unor diferenţieri, privind capacitatea de 
însuşire a cunoştinţelor, este mai evidentă. În timp ce unii îşi formează unele concepte ca urmare a mai multor 
observaţii, deprind o metodă de rezolvare a problemelor mai greu, numai ca urmare a aplicării ei în mai multe 
situaţii, alţii, chiar după prima aplicaţie, o pot utiliza în mod ingenios. Rezultă că, diferenţierea activităţii 
didactice trebuie să fie o caracteristică a oricărui moment al lecţiei. De regulă, la lecţiile de matematică, elevii 
buni sunt solicitaţi în suficientă măsură datorită faptului că ei se anunţă la răspuns, insistă să efectueze o 
construcţie geometrică, o demonstraţie etc. Permanent însă trebuie antrenaţi şi elevii cu o mai mică putere de 
abstractizare şi generalizare, prin solicitarea lor la efectuarea unor raţionamente mai simple, la cunoaşterea 
datelor problemelor, la enunţarea teoremei pe care o vor aplica, uneori, la reproducerea, după un coleg, a unei 
judecăţi pe care el nu a putut să o realizeze. La geometrie, pe elevii care înţeleg mai greu îi vom folosi, pentru 
încurajare, la început, la rezolvarea unor probleme mai simple, iar apoi, treptat, vom creşte nivelul cerinţelor 
şi faţă de ei. Alegerea temelor date acasă va fi realizată ţinând cont de particularităţile unor grupe de elevi din 
clasă. O diferenţiere a lor se poate face prin indicarea unor probleme, în care se utilizează aceleaşi relaţii, dar 
elevii mai buni şi chiar mediocri să le aplice într-un caz mai general, iar ceilalţi, într-unul particular.
 Exemplu:

1) O piramidă cu baza ABCD dreptunghi are AB = 2a, BC = a şi înălţimea SD = 2a . Pe muchia SB se ia 
mijlocul ei P. Să se arate că triunghiul APC este isoscel şi să se calculeze aria sa.

2) O piramidă cu baza ABCD dreptunghi  are AB = 52 , BC = 5  şi înălţimea SD = 52 .
Se formulează aceeaşi cerinţă. După cum se observă, nu am făcut o simplă înlocuire de litere cu 
numere, ci am ales dimensiunile astfel ca aria să fie exprimată printr-un număr raţional.

 La lecţiile de recapitulare nu vom aplica teoremele exacte în ordinea în care le-am învăţat, ci vom 
propune probleme care să facă apel la teoreme din diferite capitole şi pe care elevii să le aplice în situaţii noi. 
Conţinutul fiecărei lecţii de recapitulare va fi anunţat anterior (inclusiv demonstraţiile, relaţiile pe care să le 
înveţe). Aceasta presupune că, înainte de lecţie de recapitulare, să le indicăm elevilor o schiţă a conţinutului de 
recapitulat, a problemelor pe care să le rezolve.
 La geometrie, credem că nu trebuie neglijate însă  câteva cerinţe privind condiţiile de desfăşurare a 
lecţiei, care, uneori, considerate minore.
 O atenţie deosebită se va acorda modului de dispunere a figurilor geometrice pe tablă. Se va urmări 
ca figura geometrice să se poată păstra, pe tablă, până la finalizarea demonstrării teoremei sau rezolvării 
problemei. De asemenea, tabla se va utiliza astfel încât să permită păstrarea unor rezultate parţiale la care se 



48

va apela pe parcursul rezolvării problemelor. Pentru aceasta, de regulă, figura geometrică se va realiza în parta 
de sus, din stânga, a tablei, sub care se vor transcrie simbolic datele problemei şi rezultate parţiale importante, 
iar partea din dreapata va fi utilizată pentru desfăşurarea calculelor.
 Cu cât elevul va fi determinat, prin măiestria celui de la catedră, să preia asupra sa o parte din ce în 
ce mai mare din ceea ce face profesorul, cu atât mai mult actul de instruire va deveni unul de autoinstruire, 
interdependenţă dintre profesor şi elev va fi mai mare subtilitate, comportamentul profesorului îl va  determina 
pe cel al elevului.
 O atenţie deosebită se va acorda formulării titlului lecţiei, astfel încâta aceasta să determine clar 
volumul de noţiuni şi deprinderi ce se propun a fi dobândite de elevi în ora respectivă.
 După sarcina didactică dominantă lecţiile se împart în: lecţia de formare a unor noi concepte, lecţie de 
consolidare a conceptelor geometrice, lecţie de fixare şi formare de priceperi şi deprinderi, lecţie de verificare 
şi apreciere a cunoştinţelor.
 Tehnica proiectării lecţiilor de geometrie trebuie astfel concepută încât fiecare activitate concretă a 
elevilor  să conducă spre realizarea unor obiective operaţionale clar formulate. Exerciţiile şi problemele ce 
se rezolvă în clasă să fie astfel structurare şi eşalonate încât fiecare din ele să constitue un pas insispensabil 
al formării la elevi a anumitor abilităţi, deprinderi şi priceperi, al înţelegerii rostului elementelor teoretice. 
De asemenea, permanent, se va urmări valorificarea valenţelor formativ-educative ale lecţiilor de geometrie; 
dezvoltarea la elevi a sârguinţei, atenţiei, voinţei; a spiritului de ordine şi exigenţă faţă de propriile judecăţi.
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BIODIVERSITATEAO CHESTIUNE  
CARE NE PRIVETE PE TOłI 

 
                                  Prof. Hobjilă Daniela Ramona, Mazga Doina 

                            Grupul colar Industrial „tefan Procopiu”  Vaslui 
   

           
Motto: ”Biodiversitatea este motorul natural al viitorul ui nostru,  

trebuie să învățăm so tratăm cu atenție.” 
(Janez Potočnik, citat dintrun comunicat al Comisiei Europene). 

 
                 ARGUMENTUL PROIECTULUI: Timp de secole, omul a păstrat un echilibru 
între natură i nevoile sale. Dar în ultimele două secole, asaltul omului asupra naturii a căpătat 
dimensiuni nemaiîntâlnite. Flora i vegetaŃia a fost înlocuită pe mari suprafeŃe cu culturi 
agricole.  În ciuda eforturilor depuse în întreaga lume, studiile arată că biodiversitatea–bogata 
varietate a vieŃii de pe planeta noastră se reduce în ritm alarmant. Potrivit unui studiu realizat în 
2010, în România, Bulgaria, Italia, Spania, Polonia i Olanda există un grad scăzut de informare 
în ceea ce privete biodiversitatea. Potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat în anul 2010, 
intitulat ”Atitudini despre biodiversitate”, majoritatea europenilor nu se consideră bine informaŃi 
în ceea ce privete biodiversitatea. Doar 38% dintre europeni cunosc semnificaŃia termenului 
”Biodiversitate”, în timp ce alŃi 28%, dei au venit deja în contact cu el, nui cunosc 
semnificaŃia. Dei sunt de părere că pierderea biodiversităŃii este o problemă importantă, cei mai 
mulŃi dintre respondenŃi nu consideră că ea îi va afecta în mod direct. Motivul principal invocat 
de cetăŃeni pentru lipsa de iniŃiative personale de stopare a pierderii biodiversităŃii a fost gradul 
redus de informare cu privire la acŃiunile concrete care ar putea fi întreprinse în acest scop.  
                În trecutul nu prea îndepărtat, pădurile ocupau 
o suprafaŃă întinsă pe teritoriul judeŃului Vaslui. Dar 
pădurile au fost defriate din diferite motive: necesitatea 
de material lemnos, extinderea terenurilor agricole, 
extinderea suprafeŃelor pentru păuni. Deoarece mediul 
înconjurător este supus unei presiuni crescânde din partea 
omului, în anul 1973, sa decis înfiinŃarea în judeŃul 
Vaslui a 9 rezervaŃii naturale: RezervaŃia forestieră i 
botanică Bălteni, RezervaŃia forestieră i botanică 
Bădeana, RezervaŃia forestieră i botanică Hârboanca, 
RezervaŃia forestieră i botanică SeacaMovileni, 
RezervaŃia botanică Movila lui Burcel, RezervaŃia 
botanică Coasta Rupturile – Tanacu, RezervaŃia botanică 
FâneaŃa de la Glodeni, RezervaŃia paleontologică 
Nisipăria HulubăŃ, Punctul fosilier Măluteni.  
               Având în vedere că 2011 a fost declarat Anul InternaŃional al Pădurilor, acest proiect se 
axează pe problematica celor patru rezervaŃii forestiere i botanice din judeŃul Vaslui: Bălteni, 
Bădeana, Hârboanca, SeacaMovileni. Au fost identificate două cauze mojore pentru practicile 
umane dăunătoare care afectează conservarea biodiversităŃii în ariile naturale de  tip forestier de 
pe raza judeŃului Vaslui: nivelul scăzut de informare i contientizare a populaŃiei din judeŃul 
Vaslui, din zonele rurale i urbane vecine ariilor naturale protejate de tip forestier, cu privire la 
impactul acŃiunilor umane conservării biodiversităŃii i nivelul scăzut de colaborare strategică al 
factorilor de interes local în domeniul protecŃiei mediului (organizaŃii nonguvernamentale, 
instituŃii de interes public). În acest context, acest proiect îi propune informarea elevilor cu 
privire la impactul negativ al practicilor umane neecologice asupra conservării biodiversităŃii în 
ariile naturale de tip forestier de pe raza judeŃului Vaslui.  Acest proiect vizează totodată să îi 
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facă pe elevi să fie mai contienŃi de rolul pe care îl pot juca în încetinirea declinului 
biodiversităŃii. Proiectul are ca obiectiv să determine elevii să acŃionezepe cont propriu sau în 
cadrul unor proiectepentru a proteja i a avea grijă de natură.  
              Proiectul este necesar la nivelul colii noastre deoarece au fost identificate următoarele 
probleme: slaba informare privind bidoversitatea din judeŃul Vaslui, lipsa unei atitudini 
responsabile în rândul elevilor în ceea ce privete protejarea mediului înconjurător, implicarea 
unui număr redus de elevi în activităŃile extracolare cu caracter ecologic.        
DURATA PROIECTULUI:  martie – mai 2011 
LOCUL DE DESFĂURARE: Grupul colar Industrial „tefan Procopiu” – Vaslui 
GRUPUL łINTĂ: 30 elevi 
SCOPUL PROIECTULUI: informarea i sensibilizarea elevilor cu privire la problema 
declinului biodiversităŃii în ariile naturale de tip forestier de pe raza judeŃului Vaslui; 
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 
cunoaterea caracteristicilor biodiversităŃii în ariile naturale de tip forestier din judeŃul Vaslui; 

 educarea elevilor în spiritul respectului faŃă de natură; 
 exersarea abilităŃilor de comunicare i de colaborare; 
 dezvoltarea abilităŃilor pentru învăŃarea permanentă;  
 integrarea cunotinŃelor obŃinute în mediile nonformale de învăŃare; 
 dezvoltarea capacităŃii de cunoatere i înŃelegere a realităŃii din mediul înconjurător, 

precum i stimularea curiozităŃii pentru investigarea acestuia; 
 valorificarea valenŃelor creative ale elevilor; 
 dezvoltarea interesului pentru implicarea în activităŃi de protecŃie a mediului ca o 

alternativă pentru petrecerea timpului liber; 
ETAPELE DESFĂURĂRII PROIECTULUI: 

 prezentarea proiectului; 
 constituirea echipei de proiect;  
 stabilirea activităŃilor; 
 stabilirea i distribuirea sarcinilor de lucru; elevii clasei au fost împărŃiŃi în patru grupe: 

grupa 1Pădurea Bădeana, grupa 2Pădurea Bălteni, grupa 3Pădurea SeacaMovileni, 
grupa 3Pădurea SeacaMovileni; fiecare grupă trebuie să realizeze diverse materiale de 
informare referitoare la tema primită (postere, pliante, plane, materiale Power Point, 
fotografii); 

 aplicarea chestionarului „Ce tiu despre biodiversitatea din Vaslui?”; 
 prelucrarea i analizarea informaŃiilor obŃinute în urma documentării; 
 elaborarea materialelor; 
 prezentarea materialelor realizate; 
 popularizarea rezultatelor cantitative i calitative ale proiectului; 

ACTIVITĂłI PROPUSE: 
 lansarea proiectului (începutul lunii martie 2011); 
 elaborarea i aplicarea chestionarului ”Ce tiu despre biodiversitatea din judeŃul 

Vaslui?”; interpretarea i analiza rezultatelor chestionarului (pe parcursul lunii martie); 
 realizarea materialelor de contientizare i informare (martieaprilie 2011); 
 prezentarea materialelor (în primele două săptămâni din luna mai 2011); 
 realizarea a cel puŃin 3 acŃiuni de informare în rândul elevilor din liceu (de preferinŃă în 

ziua de 22 mai, Ziua InternaŃională a BiodiversităŃii); 
 activităŃi de popularizare a rezultatelor proiectului (articol în revista colii, buletin 

informativ pe siteul colii, panou/ până la sfâritul anului colar); 
REZULTATELE ATEPTATE: 

 rezultate calitative: îmbunătăŃirea cunotinŃelor elevilor despre biodiversitatea din ariile 
naturale de tip forestier de pe raza judeŃului Vaslui, creterea numărului de elevi care se 
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implică în activităŃi extracolare cu caracter ecologic, îmbunătăŃirea competenŃelor 
sociale ale elevilor (datorită lucrului în echipă), familiarizarea elevilor cu unele noŃiuni 
din domeniul ecologic, dezvoltarea interesului elevilor pentru implicarea în activităŃi de 
protecŃie a mediului ca o alternativă pentru petrecerea timpului liber; 

 rezultate cantitative: postere, pliante, materiale Power Point, fotografii;   
MODALITĂłI I INSTRUMENTE DE MONITORIZARE I EVALUARE ALE 
REZULTATELOR PROIECTULUI: 

 chestionare; 
 sondaje de opinie în rândul elevilor; 
 fotografii; 
 pliante; 
 materiale Power Point i Word; 
 discuŃii; 
 afie; 
 expoziŃii de produse finale în cadrul colii; 

 MODALITĂłI DE DISEMINARE:  
 realizarea unui CD cu materialele realizate pe parcursul desfăurării proiectului; 
 dezbateri pornind de la materialele realizate în cadrul orelor de dirigenŃie;  
 publicarea de articole în revista colii; 
 postarea de buletine informative pe siteul colii; 
 distribuirea de postere i pliante; 
 realizarea unui panou al proiectului; 
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IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ORIZONTULUI LOCAL 
 

                                            Hobjilă Daniela Ramona, Mazga Doina 
                                  Grupul colar Industrial „tefan Procopiu”  Vaslui 

 
 
            În perioada 25 aprilie15 mai 2010  un 
echipaj format de elevii HuŃanu Andreea Paula, 
Presură Laura, erban Cosmina, Petrilă Denisa, 
Postolache Nicuor i Andronache Alin a fost 
pregătit pentru a participa la concursul „Impactul 
antropic asupra orizontului local” organizat de 
Inspectoratul colar JudeŃean Vaslui în cadrul 
proiectului „Oferte educaŃionale inclusive 
extracurriculare i extracolare pentru formarea 
stilului de viaŃă sănătos i a cetăŃeniei active 
pentru copiii din comunităŃile dezavantajate, cu 
precădere rurale, în învăŃământul preuniversitar 
din România”, derulat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului i Sportului. Acest proiect 
este cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 20072013. Concursul are tematică ecologică i sa adresat în primul rând 
elevilor din comunităŃile rurale i urbane dezavantajate.  
               Pentru a participa la acest concurs am desfăurat mai multe activităŃi: 

• elaborarea unei analize de nevoi privind problemele de mediu din localitatea Vaslui;  
• realizarea unui chestionar pe baza acestei analize de nevoi i aplicarea acestuia la un număr 

de 50 de elevi din coala noastră; 
• realizarea a două desene referitoare la problemele de mediu din oraul Vaslui; 
• realizarea a două fotografii referitoare la problemele de mediu din oraul Vaslui; 
• elaborarea unui eseu cu tema “Cum visez să arate localitatea mea”; 
• realizarea unui material Power Point referitoare la o problemă de mediu din localitatea 

Vaslui; pentru realizarea acestui material neam documentat, am luat legătura cu un 
consilier de la AgenŃia pentru ProtecŃia MediuluiVaslui, am încercat să popularizăm 
RezervaŃia Nisipăria HulubăŃ; 

      Am început cu elaborarea unei analize de nevoi privind problemele de mediu din localitatea 
Vaslui, identificând punctele tari i punctele slabe, ameninŃări i oportunităŃi, pornind de la 
următoarele repere: poziŃia geografică a localităŃii, numărul de locuitori, ocupaŃia locuitorilor i 
nivelul de trai, numărul de copii care urmează cursurile colii i situaŃia socioeconomică a 
acestora, monumente ale naturii (parcuri, rezervaŃii, floră, faună), aducŃiunea de apă în localitate, 
probleme de mediu identificate, modul în care oficialităŃile sau implicat în soluŃionarea acestor 
probleme de mediu.  
                     Iată punctele tari identificate:  

 localitatea Vaslui face parte din regiunea de NordEst a României; această regiune este 
singura din Ńara noastră cu spor natural pozitiv; 

 flora localităŃii Vaslui este variată fiind reprezentată de circa 1460 specii de angiosperme cu 
numeroase specii rare i de mare interes fitogeografic;  

 fauna localităŃii Vaslui este bogată i variată;  
 rezervaŃiile naturale acoperă o paletă mare de reprezentare a speciilor de animale, plante, 

fosile i roci;  
 existenŃa unor monumente istorice i monumente ale naturii de importantă naŃională;  
 existenŃa resurselor umane calificate în domeniul protecŃiei mediului;  
 existenŃa unor iniŃiative privind popularizarea colectării unor categorii de deeuri; 



53 2 

 finalizarea unor proiecte SAPARD  pentru infrastructura de mediu; 
 derularea de catre APM Vaslui, împreuna cu sectorul neguvernamental, a unor proiecte 

PHARE în scopul educării i contientizării populaŃiei precum i a rezolvării unor probleme 
de mediu locale; 

 utilizarea la scară redusă a pesticidelor i îngrăămintelor chimice;  
 existenŃa unor zone care se pretează amenajării pentru agrement; 
 existenŃa unor organizaŃii neguvernamentale care se ocupă cu protecŃia mediului (de 

exemplu, în anul 2007 a fost înfiinŃată “AsociaŃia Ecovas” care în prezent are în derulare 2 
proiecte privind protecŃia mediului: proiectul “Fii partener cu natura”, care are ca scop 
informarea, educarea i contientizarea populaŃiei din mediul rural privind gestionarea 
corectă a deeurilor i proiectul “Un copac, o viaŃă”, care are ca grup Ńintă elevii din mediul 
rural i urmarete informarea i contientizarea privind impactul negativ al defriărilor. Un 
alt exemplu este AsociaŃia Planeta Vie); 
 

  Iată punctele slabe indentificate:  
 localitatea Vaslui face parte din regiunea 

de NordEst a României; în această 
regiune se înregistrează cea mai înaltă 
rată a sărăciei; 

 rata ridicată a omajului;  
 creterea numărului de persoane 

defavorizate; 
 productivitatea muncii este inferioară pe 

toate domeniile de activitate celei 
naŃionale; 

 număr mic de IMMuri la mia de 
locuitori; 

 în economia localităŃii Vaslui predomină 
agricultura;  

 gradul scăzut al populaŃiei ocupate în 
servicii;  

 reŃeaua de apă potabilă, canalizare i gaz 
metan este insuficient dezvoltată 
(calitativ i cantitativ) în raport cu 
populaŃia localităŃii Vaslui;  

 aproape 60% din populaŃia localităŃii 
Vaslui trăiete în mediul rural; 

 agricultura practicată este întro proporŃie 
ridicată una de subzistenŃă;  

 infrastructura de educaŃie i sănătate este 
insuficient dezvoltată;  

 turism slab dezvoltat; 
 îmbătânirea populaŃiei;  
 neasumarea responsabilităŃilor prevăzute 

prin legislaŃia în vigoare privind 
identificarea i rezolvarea problemelor de 
mediu de către autorităŃile publice, 
instituŃiile locale i agenŃii locali;  

 inexistenŃa depozitelor ecologice; 
 lipsa unui sistem bine dezvoltat i 

eficient de colectare selectivă a 
deeurilor în mediul urban; 

 terenuri poluate din cauza depozitării 
necorespunzătoare a deeurilor în mediul 
urban i rural, din cauza depozitării 
necorespunzătoare a dejecŃiilor stocate 
temporar în gospodării individuale i 
unităŃi de tip fermă;   

 lipsa alimentării cu apă în sistem 
centralizat in majoritatea comunelor; 

 existenŃa unor zone predispuse la 
dezastre naturale (alunecări de teren, 
inundaŃii, eroziuni de adâncime); 

 spaŃiile verzi deficitare în raport cu 
numărul de locuitori i suprafaŃa 
construită; doar circa 1% din suprafaŃa 
oraului Vaslui se constituie în spaŃii 
verzi i parcuri;  

 reŃelele de canalizare menajeră din 
localitatea Vaslui sunt parŃial 
necorespunzătoare;   

 epurarea necorespunzătoare a apelor 
uzate provenite din mediul urban;  

 poluarea apelor de suprafaŃă din cauza 
depozitării în albia majoră i pe malurile 
râurilor, în special a deeurilor menajere 
i a rumeguului;  

 poluarea atmosferei din cauza traficului 
rutier; 

 insuficienŃa spaŃiilor de parcare; 
 poluare sonoră; 
 degradarea rezervaŃiei “Nisipăria 

HulubăŃ”;  
 degradarea monumentelor istorice; 
 rezervaŃiile naturale au o arie de 

răspândire relativ mică comparativ cu 
suprafaŃa localităŃii;  

 lipsa educaŃiei ecologice;  
 consumul iraŃional de energie; 
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 rata ridicată a abandonului colar în 
rândul elevilor proveniŃi din familii 
dezorganizate, cu o situaŃie socio
economică preclară sau care au părinŃii 
plecaŃi la muncă în străinătate; 

 numărul mare de elevi proveniŃi din 
familii fără posibilităŃi materiale, fiind 
beneficiari ai programului “Bani de 
liceu”;  

 deteriorarea nivelului de trai;  
 suprafaŃa acoperită cu păduri este departe 

de procentul minim necesar stabilit la 
nivelul Ńării;  

 circa 30% din populaŃia localităŃii Vaslui 
nu este conetcată la sistemul centralizat 
de alimentare cu apă potabilă;  

Dintre oportunităŃile identificate menŃionăm:  
 posibilitatea atragerii investitorilor Ńării 

în condiŃiile îmbunătăŃirii imaginii 
localităŃii Vaslui;  

 înfiinŃarea Euroregiunii SiretPrutNistru; 
 posibilitatea accesării  de fonduri 

europene; 
 creterea suportului financiar acordat de 

Uniunea Europeană; 
 posibilitatea colaborării dintre diversele 

instituŃii locale în vederea ameliorării 
unor probleme de mediu;  

 existenŃa Planului JudeŃean de Gestiune a 
Deeurilor; 

 existenŃa unor ONG axate pe 
problematica protecŃiei mediului; 

 creterea treptată a interesului manifestat 
de managerii societăŃilor comerciale faŃă 
de  protejarea mediului înconjurător; 

 creterea interesului autorităŃilor locale în 
promovarea de parteneriate în vederea 
protejării mediului înconjurător; 

 iniŃierea Planului Local de AcŃiune 
pentru ProtecŃia Mediului; 

Dintre ameninŃările identificate menŃionăm:  
 lipsa de coeziune a măsurilor de 

dezvoltare economică i socială pe 
fondul accentuării lipsei de încredere a 
populaŃiei în redresarea economică a Ńării 
în contextul crizei economice; 

 slaba competivitate a firmelor din 
localitatea Vaslui;  

 insuficienŃa fondurilor destinate 
protecŃiei mediului;  

 depozitarea necontrolată a deeurilor în 
mediul rural;  

 accentuarea fenomenului de eroziune a 
solului;  

 migrarea forŃei de muncă calificate spre 
alte regiuni sau în alte state;  

 inexistenŃa unei industrii de reciclare i 
valorificare a materialelor refolosibile; 

 insuficienta preocupare a agenŃilor 
economici în minimalizarea, recuperarea 
i reutilizarea deeurilor;  

 pasivitatea ONGurilor i a cetăŃenilor în 
soluŃionarea problemelor de mediu din 
comunitate; 

 insuficienta informare  i educare a 
populaŃiei în domeniul protejării i 
conservării mediului; 

 fonduri insuficiente pentru realizarea 
împăduririi suprafeŃelor degradate, a 

perdelelor forestiere pe supraŃetele 
agricole supuse aridităŃii; 

 situarea judeŃului întro clasă ridicată de 
seismicitate; 

 lipsa unei preocupări colective de 
dezvoltare durabilă locală;  

 capacitatea scăzută a ONGurilor de a 
accesa fonduri interne i externe; 

 nivelul scăzut de comunicare între 
sectorul public i cel neguvernamental;  

 afectarea patrimoniului natural prin 
practicarea turismului impropriu i 
neecologic în unele arii naturale protejate 
i zone forestiere;  

 scăderea numărului de locuitori, 
principalele cauze fiind: scăderea 
natalităŃii, creterea mortalităŃii i 
migrarea spre alte zone i state;  
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               Pornind de la această analiză de nevoi, am realizat un chestionar pe care lam aplicat 
celor 50 de elevi de la clasele de gimnaziu. Prin aplicarea acestui chestionar neam propus să 
vedem măsura în care elevii sunt contienŃi de problemele de mediu cu care se confruntă 
localitatea Vaslui. Redăm în continuare cele 10 întrebări ale chestionarului:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
  
 
                  De fapt, elaborarea analizei de nevoi i aplicarea chestionarului, precum i 
completarea formularelor de înscriere de către fiecare elev al echipajului au reprezentat condiŃii 
pentru înscrierea noastră la concursul „Impactul antropic asupra orizontului local”. Participarea 
propriuzisă la concurs a presupus elaborarea materialelor pentru cele trei secŃiuni: două desene 
i două fotografii referitoare la o problemă de mediu din localitatea Vaslui sau la un monument 
al naturii, un material Power Point în care să prezentăm o problemă de mediu specifică localităŃii 
noastre, precum i un eseu cu tema „Cum visez să arate localitatea mea”. După, cum am mai 
spus, pentru secŃiunea a doua, elevii au pregătit două desene i două fotografii referitoare la o 
problemă de mediu din localitatea Vaslui. Desenele i fotografiile lor au fost afiate alături de 
ale celorlalŃi concurenŃi. Desenele au fost realizate de erban Cosmina i Postolache Nicuor.  
Tema proiectului nostru a fost „RezervaŃia Nisipăria HulubăŃ”. Pentru a afla mai multe despre 
această problemă, am luat legătura cu dna Budianu Mihaela, consilier la AgenŃia pentru 
ProtecŃia Mediului din Vaslui care a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Care crezi că este cea mai serioasă problemă de mediu  pe care ai observato în clasa/coala ta? 
2. Care crezi că este cea mai serioasă problemă legată de protecŃia mediului pe care ai observato în 
oraul Vaslui?       
3. MenŃionează trei măsuri care se pot lua pentru îmbunătăŃirea stării mediului în oraul Vaslui. 
4. MenŃionează trei lucruri pe care le poŃi face tu pentru îmbunătăŃirea stării mediului înconjurător în 
coala ta/comunitatea locală.  
5. Ai fi interesat să participi la campanii de colectare a deeurilor reciclabile în cadrul colii tale sau la 
campanii de împădurire organizate de comunitatea locală?      a) DA        b) NU 
c) da, dar numai la campanii de colectare a deeurilor reciclabile;          d) da, dar numai la campanii de 
împădurire; 
e) mai mult decât atât, sunt interesat să devin membru  întro asociaŃie/ONG care acŃionează pentru 
protecŃia mediului; 
6. Consideri că spaŃiile verzi i parcurile din oraul Vaslui sunt suficiente în comparaŃie cu suprafaŃa 
oraului i numărul de locuitori?      
    a) DA      b) NU    
7. MenŃionează  o activitate/campanie iniŃiată pe plan local în ceea ce privete îmbunătăŃirea mediului 
înconjurător.  
8. Consideri că coala îŃi oferă suficiente informaŃii despre problemele de mediu din Vaslui?     a) DA      
b) NU    
9. MenŃionează un aspect/informaŃie pe care îl/o cunoti despre utilizarea surselor de energie alternativă 
în oraul Vaslui.  
10. MenŃionează trei surse de poluare a solului/apei/atmosferei pe care leai constatat în oraul Vaslui. 
 

Intrebarea 1. Care sunt, după părerea dvs, cele mai importante probleme de mediu cu care se 
confruntă localitatea Vaslui? 
Răspuns: Pentru localitatea Vaslui o problemă primordială este cea a deeurilor. În acest moment 
platforma de deeuri a Vasluiului este închisă, deeurile fiind transportate la Roman, judeŃul NeamŃ, 
pentru a fi depozitate. Dei în coli i in instituŃiile publice se promovează colectarea selectivă a 
deeurilor, acest lucru nu se realizează în fapt nefiind realizat sistemul de colectare selectivă la 
nivelul urbei. Mai mult valorificatorii i reciclatorii  de deeuri sunt foarte slab reprezentaŃi i mai au 
i sincope în desfăurarea activităŃilor specifice.Pentru judeŃul Vaslui realizarea depozitului ecologic 
de la Roieti i a celor 4 staŃii de transfer ale deeurilor (Vaslui, Bârlad, Hui, Negreti) rămâne tot la 
stadiu de proiect, dei în anul 2010 trebuiau deja finalizate. 
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              Pentru a vedea ce tiu elevii de la Grupul colar Industrial „tefan Procopiu” despre 
RezervaŃia Nisipăria HulubăŃ am aplicat un chestionar cu 5 întrebări unui număr de 85 de elevi. 
Iată întrebările chestionarului:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Intrebarea 2. Care este importanŃa RezervaŃiei Nisipăria HulubăŃ? 
Răspuns: RezervaŃia Nisipăria HulubăŃ este o rezervaŃie paleontologică, unde zăcământul fosilifer 
este unul dintre cele mai bogate din România (mamifere identificate Elephas primigenius, Rhinoceros 
trichorhimus,  
Bos primigerius, Bison priscus sau Megaceros euryceros) stabilinduse faptul că acesta datează din 
pleistocenul superior. 
 

Intrebarea 4. Când sau realizat ultimele cercetări la RezervaŃie? Care au fost rezultatele? Se mai 
preconizează organizarea altor cercetari i studii? 
Răspuns: Prin exploatarea nisipului, în 1910 au fost observate numeroase resturi fosile de I. 
Miulescu directorul Gimnaziului din Vaslui. Cercetările ulterioare au evidenŃiat faptul că zăcământul 
fosilifer din aceste nisipuri este unul din cele mai bogate din Ńară si au stat la baza declarării ca arie 
protejată prin Decizia nr. 220/1973 a Comitetului executiv al Consiliului Popular al JudeŃului Vaslui. 
Nu avem date cu privire la organizarea altor cercetari i studii. 
 

Intrebarea 5. Care sunt, dupa părerea dvs, principalele măsuri care pot fi luate pentru a împiedica 
degradarea RezervaŃiei? 
 Răspuns: Măsuri pentru a se împiedica degradarea rezervaŃiei: 
 Luarea în custodie de către ONG a acestei rezervaŃii care ar realiza un plan de management  viabil.  
 Informarea populaŃiei asupra importanŃei rezervaŃiei 
 Atragerea de fonduri pentru continuarea cercetării i studiilor din această zonă  
 

Intrebarea 3. Care credeŃi că este cea mai importantă ameninŃare la adresa RezervaŃiei Nisiparia 
HulubăŃ? 
Răspuns: Principala ameninŃare sunt construcŃiile din jurul rezervaŃiei, care an de an   sau întins i 
în zona tampon care trebuia asigurată acestei rezervaŃii, nelăsând nicio ansă extinderii zonei 
protejate. 
 

1. Unde este situată Nisipăria HulubăŃ? 
2. Ce fel de rezervaŃie este Nisipăria HulubăŃ? 
           a) rezervaŃie botanică (floristică);           b) rezervaŃie zoologică (faunistică);          
           c)rezervaŃie geologică;                                d) rezervaŃie paleontologică (fosiliferă);      
           e) rezervaŃie speologică;                              f) rezervaŃie peisagistică; 
          g) rezervaŃie mixtă;       h) rezervaŃie de zonă umedă;     i) rezervaŃie de resurse genetice;  
3. În ultimele 6 luni aŃi citit în presă, aŃi auzit la posturile TV locale sau aŃi primit din alte 
surse (coală, afi) informaŃii legate de rezervaŃia Nisipăria HulubăŃ?             a) DA;       b) 
NU;  
4. Care credeŃi că este cea mai importantă ameninŃare la adresa rezervaŃiei Nisipăria 
HulubăŃ? 
5. AŃi dori să vă implicaŃi ca voluntar în protejarea rezervaŃiei Nisipăria HulubăŃ? 
                 a) da, ocazional;          b) da, în mod regulat;         c) nu;           d) nu tiu;  
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Redăm în continuare rezultatele 
chestionarului.  

       La prima întrebare, au fost date 
următoarele răspunsuri:  

         Nu tiu – 49 de răspunsuri; 
         în Vaslui – 21 de răspunsuri (un 

singur elev a specificat că se află în 
apropierea Spitalului JudeŃean) 

        în România – 7 răspunsuri 
       alte răspunsuri (Europa, Oltenia, 

Buzău, Iai, Arge, China, Dobrogea) – 8 
răspunsuri 
          Se poate constata, că doar 24,7 % din 
elevii chestionaŃi au tiut că RezervaŃia Nisipăria HulubăŃ este situată în localitatea Vaslui.  La 
întrebarea nr. 2 au răspuns corect 22 de elevi.  La întrebarea nr. 3 doar un singur elev a dat un 

răspuns pozitiv. 
           La întrebarea nr. 5 au fost date 
următoarele răspunsuri:  
 a) da, ocazional – 28 de răspunsuri;         
 b) da, în mod regulat – 12 răspunsuri;    
 c) nu – 19 răspunsuri 
d) nu tiu – 26 de răspunsuri 
             Având în vedere rezultatele 
chestionarului, neam gândit că ar fi bine 
să iniŃiem o campanie de mediatizare a 
RezervaŃiei Nisipăria HulubăŃ. Am început 
cu elevii de la  clasa a VIa, cărora, pe data 
de 12 mai 2010, leam prezentat materialul 
Power Point pregătit pentru concurs. Iar a 
doua zi, pe 13 mai 2010, am distribuit 

câteva afie prin coală.  
           În partea de nord a municipiului Vaslui, peste drum de Spitalul JudeŃean, pe terasa 
inferioară din versantul drept al râului Vaslui (VasluieŃ), se află una dintre cele nouă rezervaŃii 
naturale din judeŃul Vaslui  RezervaŃia Paleontologică “Nisipăria HulubăŃ”  înscrisă ca atare în 
Legea nr. 5/2000. Din perimetrul iniŃial de 2,5 ha, au mai rămas pentru studii i cercetări numai 
670 de metri pătraŃi. Cauza: construirea unor case particulare în incinta ariei protejate. 
Administratorul legal al rezervaŃiei este Primăria municipiului Vaslui.  
         Zona a fost în trecut o nisipărie a cărei exploatare a început în 1890. 20 de ani mai târziu, 
în 1910, Ion Miulescu (profesor la singurul gimnaziu din Vasluiul acelor timpuri) observa la 
suprafaŃă numeroase resturi fosile. Ulterior, cercetările au evidenŃiat faptul că zăcământul 
fosilifer este unul dintre cele mai bogate în fauna de mamifere fosile din perioada pleistocenului 
de pe teritoriul României, fiind intens studiat de către oamenii de tiinŃă.  
         Dintre mamiferele caracteristice identificate se pot enumera mamutul (Elephas 
primigenius), rinocerul tricorn (Rhinoceros trichorhimus), bourul (Bos primigenius) sau 
bizonul (Bison priscus) etc. Pe lângă fauna fosilă de mamifere se întâlnete i o bogată faună de 
nevertebrate pleistocene.  
           Dacă în panoul informativ montat de Primăria Vaslui se spune că rezervaŃia are 1,3 ha, în 
evidenŃele AgenŃiei pentru ProŃectia Mediului (APM) Vaslui sunt doar 0,98 ha, dei iniŃial, la 
înfiinŃare, rezervaŃia dispunea de 2,5 hectare. În Planul Local de AcŃiune pentru Mediu (PLAM) 
scrie foarte clar  “Cauza micorării în timp a suprafeŃei rezervaŃiei paleontologice «Nisipăria 
HulubăŃ»: constructia unor case particulare după 1990 pe terenul proprietate”. Conform 
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directivelor europene, rezervaŃia nu se mai 
află în stare de conservare favorabilă pe cele 
2,5 hectare pe motiv de vile contruite pe mai 
bine de 97% din suprafaŃa rezervaŃiei.  
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                            PARTENERIAT CU MEDIUL. 
                         EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 
 

                                          Hobjilă Daniela Ramona, Mazga Doina 
                                Grupul colar Industrial „tefan Procopiu”  Vaslui 

 
 1. Ziua Mondială a Meteorologiei (23 martie)  
                                                                             
          Începând din anul 1961 la 23 martie se sărbătorete „Ziua 
Mondială a Meteorologiei”. Ziua Mondială a Meteorologiei 
reprezintă intrarea în vigoare, la 23 martie 1950, a ConvenŃiei 
ONU care a transformat vechea OrganizaŃie meteorologică 
internaŃională întro organizaŃie interguvernamentală, cunoscută 
sub numele de OrganizaŃia Meteorologică Mondială. Ziua 
Mondială a Meteorologiei capătă o importanŃă din ce în ce mai 
mare în contextul încălzirii globale i a schimbarilor climatice. 
Cu ocazia Zilei Mondiale a Meteorologiei, elevii de la clasa a 
VIa au vizitat StaŃia Meteorologică Vaslui.  
          Această activitate extracurriculară cu caracter ecologic a 
avut următoarele obiective: însuirea de către elevi a unor noŃiuni 
generale despre meteorologie, dezvoltarea spiritului de 
observaŃie i a celui geografic prin interpretarea unor fenomene 
din atmosferă, dezvoltarea cunotinŃelor privind caracteristicile 
meteorologice pentru zona Vaslui, cunoaterea de către elevi a 
aparatelor i instrumentelor specifice staŃiei meteo i a utilităŃii 
acestora. 
          Tehnicianul meteo lea „predat” elevilor o lecŃie de 
meteorologie în aer liber. Elevii au  văzut aparatura cu care se 
lucrează la o staŃie meteo, dar i modalitatea în care îi 
desfăoară meteorologii activitatea. Ei au  purtat discuŃii despre 
măsurători, intrumente, despre modul de transmitere a datelor, s
au prezentat tehnicile de lucru, modul de efectuare i transmitere 
a informaŃiilor.  
           Astfel, elevii au aflat că staŃia meteorologică este locul 
unde se realizează cercetările meteorologice. Locul unde este 
amplasată o staŃie meteorologică este ales după criterii menite să 
asigure reprezentativitatea elementelor măsurate pentru regiunea 
înconjurătoare. Acest lucru impune amplasarea staŃiei pe teren 
deschis i tipic pentru regiunea în care funcŃionează.  
           De asemenea, elevii au  aflat că platforma meteorologică 
este locul unde sunt instalate majoritatea aparatelor i 
instrumentelor meteorologice. Platforma meteorologică standard 
are forma unui pătrat cu laturile de 26 metri, orientate NS i EV 
i este înconjurată de un gard de sârmă care nu împiedică circulaŃia aerului i nu permite iarna 
formarea troienilor de zăpadă. În condiŃii speciale, la staŃiile cu volum redus de informaŃii sau 
amplasare în zone cu relief dificil, platforma poate avea dimensiuni mai mici sau mai mari decât 
dimensiunile standard. De regulă, pe o platformă meteorologică se află două adăposturi 
meteorologice, unul pentru instrumentele cu citire directă i unul pentru instrumentele 
înregistratoare. Meteorologii utilizează numeroase intrumente, precum: barometrul cu mercur, 
psihometrul, hidrometrul, pluviometrul, girueta, heliograful, anemometrul, termometrul de sol, 
termograful, barograful.  
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   2. Ziua Mondială a Pământului (22 aprilie)     
   
            Cu ocazia Zilei Mondiale a Pământului a fost organizată, în cadrul Grupului colar 
Industrial „tefan Procopiu”, o activitate extracolară  menită să contribuie la formarea la elevi a 
unei contiinŃe ecologice.            
           Ziua Pământului a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 1970 pentru a sublinia nevoia 
de a conserva resursele naturale ale 
Pământului.  Această sărbătoare a 
luat natere în S.U.A. datorită 
studentului Denis Hayes.  În 
S.U.A., Ziua Mondială a 
Pământului este sărbătoare de stat. 
Dar, ceea ce a început ca un 
eveniment american sa 
transformat treptat în unul 
mondial. Ecologitii se folosesc de 
această manifestare pentru a atrage 
atenŃia asupra problemelor de 
mediu cu care se confruntă astăzi 
omenirea: poluarea, schimbările 
climatice, dispariŃia speciilor, 
deertificarea, epuizarea resurselor naturale, efectul de seră, gaura din stratul de ozon etc.  
             Obiectivele acestei activităŃi educative au fost:  
adoptarea unui comportament responsabil faŃă de natură;  
stimularea importanŃei pentru ocrotirea naturii;  
creterea gradului de contientizare a elevilor privind problemele de mediu;  
familiarizarea cu noŃiunile de bază din domeniul ecologic;  
dezvoltarea interesului pentru implicarea în activităŃi de protecŃie a mediului ca o alternativă 
pentru petrecerea timpului liber;  
            Sala în care sa desfăurat această actvitate educativă a fost aranjată de elevi de la clasa a 
IXa F. Sa realizat o expoziŃie cu desenele realizate de elevii de la clasele a Va i a VIa, o 
expoziŃie cu obiectele realizate din deeuri de către elevii de la clasele IX G, IX F, X E, IX C. D  
            La începutul activităŃii, reprezentantul de la AgenŃia de ProtecŃie a Mediului a prezentat 
importanŃa Zilei Mondiale a Pământului i a menŃionat o serie de acŃiuni care sunt la îndemâna 
oricui  pentru a le pune în aplicare. 

             Elevi de la clasa a Va, a VIa i a 
Xa B au prezentat o paradă a costumelor 
realizate din materiale refolosibile. Elevi 
de la clasele a Xa B i a IXa C au 
prezentat produsele realizate pentru 
această activitate educativă: plane, afie, 
brouri, steguleŃe, obiecte din materiale 
refolosibile. Elevii erban Cosmina, 
Petrilă Denisa i Joantă Răzvan au recitat 
poezii compuse de ei pentru Ziua 
Mondială a Pământului. Eleva Postolache 
Laura de la a prezentat materiale în Power 
Point: „”Pădureaaurul verde”, Povestea 
bradului”, „Pungile de plastic”.  Elevii au 
primit diplome din partea AgenŃiei de 
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ProtecŃie a MediuluiVaslui i premii în cărŃi. Au fost distribuite pliante  i steguleŃe în rândul 
elevilor.  
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3. Ziua Mondială a Mediului 
 
            Pe data de 8 iunie 2010, a fost 
organizată în liceul nostru o activitate 
extracolară pentru a marca Ziua Mondială a 
Mediului Având în vedere că anul 2010 a fost 
„Anul InternaŃional al BiodiversităŃii”,  
activitatea noastră a avut ca temă 
„Biodiversitatea în pericol”.  
           Obiectivele activităŃii au fost: 
dezvoltarea responsabilităŃii faŃă de mediul 
înconjurător ca o componentă a cetăŃeniei 
europene active, dezvoltarea interesului pentru 
implicarea în activităŃi extracurriculare cu 
caracter ecologic, îmbunătăŃirea cunotinŃelor 
elevilor privind biodiversitatea, dezvoltarea 
spiritului de competiŃie în rândul elevilor.  
           Momentele activităŃii: importanŃa Zilei Mondiale a Mediului i a explicat de ce anul 2010 
a fost proclamat „Anul InternaŃional al BiodiversităŃii”, au fost prezentate materialele Power 
Point „FrumuseŃile naturii”, „Biodiversitatea în pericol”, „Plante ocrotite în România”, 14 elevi 
de la clasa a VIa au prezentat sceneta ecologică „Bucuria i tristeŃea naturii, 11 elevi de la clasa 
a Va au prezentat sceneta ecologică „Zece pai pentru a fi un bun ecologist”, concurs de cultură 
generală (împărŃiŃi pe grupe, elevii au răspuns la un test cu întrebări referitoare la biodiversitate), 
premierea elevilor.   
 
4. Energie pentru mâine  
 
             Obiectivele activităŃii au fost: dezvoltarea 
responsabilităŃii faŃă de mediul înconjurător ca o 
componentă a cetăŃeniei europene active, 
cunoaterea efectelor utilizării sursele de energie 
neregenerabile asupra mediului, contientizarea de 
către elevi a necesităŃii de a reduce consumul de 
energie electrică, cunoaterea de către elevi a unor 
modalităŃi simple de economisire a energiei în viaŃa 
cotidiană, cunoaterea de către elevi a surselor de 
energie regenerabilă i avantajele utilizării lor, 
dezvoltarea creativităŃii elevilor i a spiritului de 
competiŃie.  
           Pe parcursul activităŃii au fost abordate următoarele teme: Sursele de energie 
convenŃionale i efectele lor asupra mediului înconjurător, Energiile alternative (energia solară, 
energia eoliana, energia geotermală, energia apei, energia din biomasă), PotenŃialul energiilor 
regenerabile în România, Măsuri simple pentru economisirea energiei în viaŃa cotidiană.  
            În urma acestei activităŃi elevii iau îmbunătăŃit cunotinŃele despre sursele de energie 
neregenerabile i regenerabile i au devenit contienŃi că este necesar să nu mai irosim energia 
electrică. Elevii au învăŃat cel puŃin 10 moduri simple de economisire a energiei acasă i la 
coală, au aflat care sunt efectele utilizării surselor de energie neregenerabilă asupra mediului 
înconjurător i avantajele utilizării surselor alternative de energie. De asemenea, elevii au fost 
încurajaŃi să se implice i mai mult în activităŃi cu caracter ecologic.  
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5. Concursul european “U4energy” 
 
           Comisia Europeană a lansat în septembrie 2010 un nou concurs colar paneuropean 
intitulat “U4energy”. Acesta are ca scop promovarea optimizării consumului de energie în 
întreaga Europă. Concursul se adresează cadrelor didactice i elevilor din 31 de Ńări europene i 
urmărete recompensarea celor mai bune practici de eficientizare a consumului de energie din 
coli. Concursul “U4energy” reprezintă o oportunitate unică pentru profesori de a demonstra că 
economisirea energiei i protejarea mediului pot deveni activităŃi colare plăcute. Concursul 
colar “U4Energy” este administrat de European Schoolnet în numele Comisiei Europene. Pe 
pagina web: www.u4energy.eu se pot găsi mai multe informaŃii despre concursul colar pan
european “U2energy” i tot aici, vă puteŃi inscrie online.          
           Cele trei categorii ale concursului sunt: 

 Categoria A: Măsuri privind eficienŃa energetică în coală 
 Categoria B: AcŃiuni pedagogice de sensibilizare în ceea ce privete educaŃia energetică; 
 Categoria C: Cele mai bune idei i acŃiuni pentru o campanie de cretere a gradului de 

contientizare; 
           Am particpat la concursul U4energy, la secŃiunea C. Titlul campaniei noastre este: 
„Povestea energiei trebuie să continue! Economisete energia!” În această activitate au fost 
implicaŃi în primul rând elevii de la clasa a VIa. Campania ia propus să contribuie la educarea 
elevilor în spiritul dezvoltării durabile prin producerea unor mici schimbări în comportamentul 
lor în ceea ce privete economisirea energiei în viaŃa cotidiană. 
           Dintre activităŃile organizate în cadrul campaniei amintim: concursuri de desen („Eroul 
energiei” i „Măsuri simple pentru economisirea energiei”), sesiuni informative („De ce trebuie 
să economisesc energia?”, „Măsuri simple pentru economisirea energiei?”), realizarea de 
materiale informative (pliantul „Măsuri simple pentru economisirea energiei”, postere i plane 
cu tema „Economisete energia!”, broura „Exploratorii energiei”), sceneta „Salvează clima 
aplicând soluŃii simple în domeniul energiei”.  
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6. Prietenii mediului 
 
           În perioada noiembrie 2010iunie 2011, profesori de la Grupul colar Industrial „tefan 
Procopiu” vor derula proiectul educaŃional „Prietenii mediului” în parteneriat cu AgenŃia pentru 
ProtecŃia Mediului Vaslui. Tema acestui proiect se înscrie în sfera problemelor cu care se 
confruntă lumea contemporană. Mediul în care trăim cunoate transformări majore datorită 
intervenŃiei necontrolate a omului asupra naturii i mediului înconjurător. 
       Proiectul este necesar deoarece la nivelul colii au fost identificate următoarele probleme: 

 lipsa unei atitudini responsabile în rândul elevilor în ceea ce privete mediul 
înconjurător; 

 lipsa unui comportament iraŃional în ceea ce privete consumul de energie i apă  în viaŃa 
cotidiană; 

 implicarea unui număr redus de elevi în activităŃile extracolare; 
        Prin urmare, este necesară formarea unor deprinderi i atitudini referitoare la problemele 
ecologice i de protecŃie a mediului i organizarea unor strategii alternative de formare a unui 
comportament responsabil, implicat în relaŃiile cu mediul înconjurător.      
       Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

 dezvoltarea unei atitudini responsabile faŃă de  mediul înconjurător; 
 îmbunătăŃirea cunotinŃelor referitoare la modalităŃile simple de a economisi energia în 

viaŃa cotidiană; 
 dezvoltarea creativităŃii i imaginaŃiei elevilor; 
 promovarea schimbului de experienŃă între cadrele didactice, în scopul creterii eficienŃei 

activităŃilor i implicarea elevilor ca factor activ; 
 antrenarea elevilor în economisirea resurselor (energie, apă, hârtie etc.); 
  dezvoltarea capacităŃii de cunoatere i înŃelegere a realităŃii din mediul înconjurător, 

precum i stimularea curiozităŃii pentru investigarea acestuia;  
 familiarizarea cu noŃiunile de bază din domeniul ecologic;  
 dezvoltarea interesului pentru implicarea în activităŃi de protecŃie a mediului ca o 

alternativă pentru petrecerea timpului liber; 
                    În cadrul proiectului educaŃional „Prietenii mediului” au fost propuse i organizate 
următoarele activităŃi: „Eroul energiei”, „Exploratorii energiei”, „Economisete energia!”, „Pe 
firul apei” (activitate pentru a marca Ziua InternaŃională a Apei – 22 martie), „SalvaŃi Planeta 
Albastră” (activitate pentru a marca Ziua Mondială a Pământului – 22 aprilie), „În pas cu 
Europa”, „Împreună pentru un mediu curat” (activitate pentru a marca Ziua Mondială a Mediului 
– 5 iunie).  
                   Rezultatele proiectului sunt: 

 creterea numărului de elevi care se implică în activităŃi extracolare;  
 îmbunătăŃirea competenŃelor sociale ale elevilor (lucrul în echipă); 
 îmbunătăŃirea cunotinŃelor elevilor referitoare la modalităŃile simple de a economisi 

energia în viaŃa cotidiană; 
 antrenarea elevilor în economisirea resurselor (energie, apă, hârtie etc.); 
  familiarizarea elevilor  cu noŃiunile de bază din domeniul ecologic; 
 dezvoltarea interesului pentru implicarea în activităŃi de protecŃie a mediului ca o 

alternativă pentru petrecerea timpului liber; 
 realizarea unor materiale informative care pot fi utilizate în cadrul orelor de dirigenŃie 

sau la activităŃile extracolare (pliante, postere, prezentări Power Point, fotografii, 
desene, brouri);  
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TRADIŢIE	ŞI	CREAŢIE

DOINA		NEAGU,	institutor,  
Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”, Cuza Vodă

                                   
 Motto: ,,Nu-i nimeni mai fericit şi ferit de patimi,  

                                                      ca cel ce rămâne statornic lângă datini.”
                                                                                           Seneca

 Într-o lume bulversată, în care valorile sunt răsturnate, iar creaţia autentică este înlocuită treptat de 
kitch, am considerat că iniţierea unui proiect privind valorificarea şi conservarea culturii populare este cu atât 
mai benefică cu cât tânăra generaţie este chemată să recunoască valorile autentice. ,,Tradiţia ţării trebuie să 
înceapă cu obiceiurile locului natal, ale cărui elemente proaspete, pline de imagini şi simţire, există în sufletul 
fiecărui copil şi trebuie numai scoase la lumină” (G. Vâlsan). Satul românesc păstrează cu demnitate credinţa 
în valorile trecutului încercând să le transmită generaţiilor viitoare.
 Pornind de la aceste considerente, subproiectul ,,Tradiţie şi creaţie” realizat de o echipă formată din 
cadre didactice, elevi şi părinţi ai elevilor de la Şcoala  Gimnazială ,,Elena Doamna” din comuna  Cuza Vodă, 
judeţul Galaţi, în colaborare cu parteneri locali, dar şi cu reprezentanţi ai altor instituţii de învăţământ şi 
instituţii culturale din judeţ, a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea cadrului de colaborare şi comunicare între 
şcoală şi comunitate, a calităţii educaţiei elevilor din şcoala noastră şi, totodată, realizarea legăturii dintre vechi 
şi nou prin oferirea de oportunităţi tinerei generaţii cu scopul de a păstra, reactualiza şi conserva identitatea 
locală.
 Dintre obiectivele specifice ale subproiectului enumerăm câteva:

•	 Să dezvolte abilităţile unor categorii-cheie de elevi de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi practice 
(prin confecţionarea unor produse în atelierele meşteşugăreşti), artistice (prin pregătirea unui ansamblu artistic), 
de comunicare şi educaţie în şcoală şi comunitate;

•	 Să creeze la nivelul şcolii structuri, mecanisme şi materiale informative care pot facilita 
proiectarea, implementarea şi evaluarea activităţilor cultural-artistice/de educaţie pentru menţinerea 
şi actualizarea tradiţiilor locale;

•	 Să asigure calitatea reactualizării şi conservării identităţii locale (prin colecţionarea şi 
recondiţionarea de obiecte populare);

•	 Să amenajeze un spaţiu cu destinaţie de muzeu;
•	 Să dezvolte abilităţi de colaborare între şcoală, comunitatea locală şi instituţiile cu profil 

etnografic, Inspectoratul Şcolar Judeţean (departamentul PROIECTE), Centrul Cultural ”Dunărea de 
Jos”şi Muzeul de Istorie din Galaţi, acesta devenind unul dintre cele mai importante obiective deoarece 
toate cele menţionate anterior nu puteau fi îndeplinite fără o strânsă colaborare cu specialiştii. 

 Derularea activităţilor subproiectului s-a realizat în opt etape.
 Prima activitate, desfăşurată sub titlul „Omul potrivit la locul potrivit”, a constat în aplicarea unor 
proceduri adecvate (teste, chestionare, grile de observaţie) în vederea selectării grupului ţintă: cadre didactice, 
părinţi şi elevi talentaţi, cu abilităţi artistice şi motrice, cu gust estetic, cu simţ de răspundere, spirit civic şi 
mândrie patriotică. 

Următoarea activitate, “Omul sfinţeşte locul”, a constat în lansarea proiectului  în cadru festiv în sala–
muzeu special amenajată. La activitate au participat, prin reprezentanţi, partenerii de proiect (atât autorităţile 
locale - Consiliul local şi Biserica „Sf. Dimitrie”-, cât şi cele judeţene - Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, 
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul de Istorie). Prin aceste parteneriate s-a urmărit crearea unui cadru 
eficient, stimulativ pentru copii, părinţi şi cadre didactice, de cultivare a tradiţiilor, dar şi a libertăţii moral-
spirituale şi ne-am bucurat de sprijin şi îndrumare, în mod deosebit, din partea unor importante personalităţi: 
Crânganu  Nicoleta (inspector) şi Tănase Nicoleta (economist) de la  Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Popa  
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Daniel (director – Secţia „Cercetare, Conservare şi Valorificare a Creaţiei şi Tradiţiei populare româneşti”), 
Stegaru Anişoara (reprezentant al redacţiei publicaţiei „Buletin Cultural”) şi Stoica Sorin de la Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi, Oprea Neculai (Primarul comunei Cuza Vodă) şi Morar  Liviu (preot paroh al Bisericii 
„Sf. Dimitrie” din Cuza Vodă).  
 În atingerea acestor  deziderate, membrii comunităţii s-au implicat  în activităţi diverse, participând 
efectiv la colectarea şi realizarea exponatelor din muzeu. 
 Tuturor  le aducem mulţumirile noastre pentru susţinere şi încurajare.
 Pentru buna desfăşurare a activităţii şi-au adus contribuţia  deopotrivă membrii şcolii şi reprezentanţii 
comunităţii locale, alţi membri de seamă ai comunităţii locale şi a celor învecinate, localnici, cadre didactice, 
elevi, părinţi şi agenţi economici. 
 Coordonatorul subproiectului a prezentat conţinutul proiectului, paşii de urmat, importanţa lui pentru 
şcoală şi comunitate. 
 Primarul localităţii a prezentat planul de finanţare susţinut de Consiliul local şi în ce constă parteneriatul: 
participare la şedinţele de iniţiere, sprijin în amenajarea spaţiului muzeal, sprijin în promovarea subproiectului 
şi punerea la dispoziţie a Căminului Cultural pentru prezentarea spectacolelor. 
 Preotul a vorbit despre disponibilitatea enoriaşilor în susţinerea subproiectului şi şi-a oferit sprijinul în 
promovarea subproiectului şi în acţiunea de colectare. 
 Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean, ai Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, ai Muzeului 
de Istorie au arătat modalităţile de colaborare în vederea susţinerii subproiectului: acceptarea colaborării cu 
echipa subproiectului, oferirea de materiale informative (de exemplu, privind autenticitatea tradiţiilor locale) 
şi consiliere în realizarea activităţilor artistice, recomandarea unei persoane specializată în vederea instruirii 
echipei de dans popular, asigurarea spaţiului pentru prezentarea unor programe artistice, iniţierea unui elev-
ghid, îndrumare referitor la recondiţionarea şi conservarea materialelor colectate şi/sau confecţionate. 
 Părinţii, prin reprezentanţii lor, au explicat gradul de implicare în aceste activităţi, iar elevii au evidenţiat 
impactul acţiunii în rândul populaţiei şcolare. 
 Activitatea “Să nu ne uităm trecutul” a presupus colecţionarea, autentificarea şi recondiţionarea pieselor 
necesare expunerii în sala–muzeu şi s-a desfăşurat în gospodăriile ţărăneşti, la Muzeul de Istorie şi în şcoală. 
Conform acordului de parteneriat, după colecţionarea pieselor, elevii, cadrele didactice şi părinţii s-au  întâlnit 
cu un restaurator  de la Muzeul de Istorie pentru învăţarea unor tehnici/metode de autentificare, recondiţionare 
şi conservare a obiectelor colecţionate. Specialistul, în cadrul întâlnirilor, a indicat şi modul de expunere a 
acestora. Un muzeograf şi un  elev au avut întâlniri bilunare în vederea instruirii celui din urmă ca ghid al 
muzeului şcolii. 
 Procurarea materialelor necesare în atelierul de creaţie, stabilirea modelelor şi a tipurilor de produse 
s-a realizat în cadrul activităţii ”Ce pot face două mâini dibace”. Membrii atelierului de creaţie s-au întâlnit 
cu bătrânii satului de la care au cules informaţii despre tradiţiile locale privind cusăturile şi împletiturile şi au 
preluat modele pe care le-au adaptat în creaţiile proprii. Modelele preluate şi selectate au fost multiplicate. 
Cadrele didactice responsabile de activitate, împreună cu părinţii parteneri, au iniţiat şi îndrumat elevii în 
meşteşugul cusăturilor şi împletiturilor realizându-se astfel primul set de lucrări propuse: faţă de masă cu şase 
mileuri şi patru coşuri din pănuşe. Activităţile practice s-au desfăşurat săptămânal în sala-muzeu, iar produsele 
finalizate s-au alăturat celorlalte exponate.
 Pentru stabilirea repertoriului, iniţierea şi îndrumarea în activitatea artistică (dans şi cântec popular), 
instructorul de dans Ioan Horujenco (de la Centrul Cultural ”Dunărea de Jos”) a prezentat şi a ales suita de 
dansuri specifice zonei şi a iniţiat viitorii dansatori în executarea corectă a paşilor de dans, a mişcării scenice. 
Săptămânal s-au  organizat repetiţii în vederea însuşirii abilităţilor. 
 Cadrele didactice care s-au ocupat de instruirea grupului vocal au prezentat repertoriul selecţionat 
împreună cu specialiştii în domeniu de la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” şi au organizat repetiţiile, 
săptămânal, în vederea însuşirii acestuia de către elevi.
 “Arc peste timp” a fost titlul primului spectacol prezentat la nivel local. Anunţarea activităţii s-a făcut 
prin distribuirea unui număr de 30 de invitaţii către parteneri (primar, preot, Centrul Cultural „Dunărea de 
Jos”, Muzeul de Istorie, Inspectoratul Şcolar Judeţean), către agenţii economici, către locuitori ai comunei şi 
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reprezentanţi ai elevilor necuprinşi în proiect. De asemenea au fost expuse trei afişe cu text şi imagini (unul la 
afişierul şcolii şi două în comună, în locaţii vizibile). Invitaţiile au conţinut text şi imagini color. În cuprinsul 
pliantelor a fost menţionat programul zilei, o fotografie a echipei de subproiect şi imagini din activitatea 
acesteia. 
 Participanţii la proiect au organizat o expoziţie cu materialele colecţionate şi cu cele realizate de 
ei. Pentru crearea unui climat de sărbătoare, formaţia de dansuri şi grupul vocal şi-au prezentat şi susţinut 
repertoriul. 
 Momentele importante ale activităţii au fost imortalizate cu ajutorul aparatului foto, iar locuitorii 
comunei şi elevii invitaţi au completat chestionare privind impactul iniţial şi cel final ale activităţii, iar invitaţii 
şi-au exprimat impresiile prin luări de cuvânt sau completând cartea de impresii. 
 Au urmat apoi activităţile de promovare sub denumirea “Activitatea noastră, mândria noastră”. Astfel, 
elevii care au lucrat cusăturile şi împletiturile au realizat cel de-al doilea set de lucrări (ştergare şi papuci). 
Elevii şi cadrele didactice care s-au ocupat de colectarea, recondiţionarea şi expunerea obiectelor tradiţionale 
în muzeu au elaborat materialele de promovare: fotografii, pliante, afişe, chestionare. Fotografiile au surprins 
imagini din muzeu. Pliantele au conţinut imagini, programul activităţilor şi echipa de subproiect, iar pe afişe a 
fost menţionată ora, programul ce urma a fi prezentat şi o imagine sugestivă. Materialele rezultate au fost apoi 
sortate pentru a putea fi împărţite în locaţiile în care urmau a fi susţinute spectacole: Şcoala Nr. 41 din Galaţi, 
Grup Şcolar „Costachi Conachi” din Pechea, Şcoala Gimnazială din comuna Costachi Negri, Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos”. 
 La nivelul şcolii s-a organizat o expoziţie cu lucrările realizate şi un program artistic cu repertoriul 
pregătit de dansatori şi de grupul vocal, activităţi ce au fost apoi prezentate şi în deplasări. Calitatea programului 
a fost evaluată de un juriu format din cadre didactice şi elevi neimplicaţi în proiect. 
 Ultima activitate a acestui subproiect a avut titlul “Vă împărtăşim din experienţa noastră” şi a constat în 
prezentarea spaţiului muzeu în imagini, prezentare de cusături şi împletituri din pănuşi, precum şi a activităţilor 
artistice (dansuri populare şi grup vocal) în locaţiile stabilite în prealabil. 
 Pentru derularea în bune condiţii a acestei ultime activităţi au fost distribuite, iniţial, pliante şi afişe 
la fiecare unitate care, apoi, a fost vizitată. Participanţii la proiect au mers în turneu la: Şcoala Nr. 41 Galaţi, 
la Grupul Şcolar „Costache Conachi” Pechea, la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” (de Ziua Recoltei) şi la 
Şcoala Gimnazială din comuna Costache Negri  pentru a face cunoscută activitatea şi pentru a împărtăşi din 
experienţa acumulată. Pentru a culege impresii şi sugestii vis-à-vis de programul prezentat, gazdele au fost 
rugate să completeze chestionare, să acorde interviuri.
 Ca urmare a activităţilor derulate în cadrul proiectului “Tradiţie şi creaţie”, au fost obţinute următoarele 
rezultate:

•	 grup de colectori şi restauratori de obiecte vechi (au fost formaţi “mici specialişti” în identificarea şi 
recunoaşterea obiectelor cu valoare istorică);

•	 dezvoltarea abilităţilor elevilor din grupul ţintă în a descoperi, prezenta şi  transmite următoarelor 
generaţii cele învăţate de ei;

•	 dezvoltarea aptitudinilor elevilor în a executa paşi de dans popular şi a interpreta melodii 
populare din folclorul local; 

•	 elevii şi-au dezvoltat abilităţile de a confecţiona obiecte de artă populară (împletituri, 
cusături); 

•	 produse realizate de elevi şi părinţi: faţă de masă, mileuri, coşuri din pănuşi, ştergare şi 
papuci;

•	 o sală–muzeu dotată cu obiecte vechi  colectate din gospodăriile ţărăneşti;
•	 completarea bazei materiale a şcolii prin achiziţionarea de ferestre termopan şi uşă 

metalică, precum şi repararea instalaţiei electrice pentru sala-muzeu, dulapuri şi vitrine pentru 
expunerea obiectelor colecţionate, maşină de cusut, un calculator PC, o multifuncţională, o 
cameră foto digitală, staţie de amplificare, boxe, microfoane, combină audio, măsuţe, scăunele, 
panou afişaj, 16 costume populare (8 pentru fete şi 8 pentru băieţi).

•	 materiale informative despre proiect şi activităţile sale (6 afişe, 70 pliante, o carte 
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de impresii a muzeului, 50 chestionare, 30 teste, album cu fotografii, C.D.- uri, D.V.D – uri, 
expoziţie de fotografii din spectacole şi din activităţile atelierelor de lucru);

•	 a fost format un elev-ghid al muzeului care a dobândit cunoştinţele necesare pentru a 
putea oferi vizitatorilor informaţii referitoare la provenienţa şi valoarea istorică a exponatelor;

•	 elevii au devenit mai responsabili faţă de istoria locală, faţă de trecut în general.
 În urma derulării subproiectului ”Tradiţie şi creaţie”, s-a aprins o flacără care se transmite cu credinţă şi spirit de 
răspundere: mereu noi membri în cadrul ansamblurilor artistice, noi piese în colecţiile muzeului, dragoste şi apreciere 
pentru lucrul de mână, studiul atent al izvoarelor care vorbesc despre istoria locurilor, dicipline opţionale care au la bază 
creaţia populară românească. 
 Acestea sunt semne că identitatea naţională va dăinui şi va avea un loc bine definit în contextul cultural european.  



69

MUZICA	–	CALEA	CĂTRE	CONFORTUL	PSIHIC	AL	ELEVULUI

    Prof.	înv.	primar	Tufă	Nadia
	 	 	 	 Şcoala	George	Călinescu	Oneşti

Valoarea	formativă	a	artei
Trebuie să recunoaştem faptul că puţini educatori acordă artei valoarea formativă/ compensatorie în 

cadrul procesului educaţional. Cei mai mulţi consideră muzica, desenul, lucrările tehnologice drept dexterităţi, 
în sensul tradiţional al termenului. Iar când, totuşi, le includ în programul şcolar, le proiectează într-un 
didacticism obositor, sau într-un hedonism banal, ca plăcere curentă, o distracţie plasată la nivelul suficienţei. 

Arta are o influenţă covârşitoare asupra psihicului uman şi este folosită, pe scară largă, în tratamentul 
general al diverselor afecţiuni neuropsihice. În primul rînd, arta iniţiată şi practicată cu tact creează sentimentul 
libertăţii. Fiind un proces creator, atât prin armonizarea materialelor folosite, cât şi prin tehnicile specifice 
fiecărui gen, arta devine calea cea mai adecvată de comunicare a subiectului cu alţii şi cu sine însuşi. În acelaşi 
timp, experienţa dobândită de subiect în relaţia cu sa cu natura, cu oamenii, cu alte valori cultural- artistice 
este subiectivizată, ceea ce constituie, în timp, montajul specific, ca formaţiune aptă de autoreglaj. În exerciţiul 
creaţiei artistice subiectul conştientizează realitatea subiectivă. El îşi dă seama că produce ceva, că ceea ce face 
îi creează plăcere, deci o stare afectivă pozitivă care devine antidot la stres.

Muzica	–	stimulent	al	creativităţii
Exerciţiul creaţiei mai ales la vârstele mici, este eficient dacă se desfăşoară într-o ambianţă estetică 

aptă să stimuleze sensiibilitatea elevului. Audiţiile muzicale ale unor compoziţii de calitate indubitabilă trebuie 
folosite la parametrii cuveniţi. La vârsta şcolară mică este nevoie de îndrumarea activităţilor creatoare. A nu 
se înţelege prin aceasta impunerea autoritară a procedeului personal. A-i impune elevului procedeul tău este 
o eroare. Nici spontaneitate, ca formă unică de manifestare, dar nici dogmatism riguros. Autonomie, dar şi 
heteronomie echilibrate, favorizând exprimarea liberă a personalităţii. Aria de desfăşurare a procesului creator 
implică dualismul: libertate şi îndrumare/ proces şi produs, căci un proces superficial dă un produs de slabă 
calitate, valorile educaţionale fiind date la o parte şi ajungându-se la un rezultat întâmplător. Dacă accentul se 
deplasează numai pe produs, se ignoră procesul forţelor creatoare şi perfecţionarea capacităţilor implicate în 
proces.

Unul dintre cei mai mari duşmani ai creativităţii este teama. Or, dacă arta este folosită ca mijloc 
terapeutic, în scopul deblocării forţelor psihice, exerciţiul creator trebuie să se desfăşoare într-o ambianţă 
amicală, de încredere în ambele sensuri: în sine şi în cel care asistă. Comenzile, mai cu seamă cele făcute pe 
un ton autoritar, provoacă inhibiţii, iar percepţia lumii exterioare – culori, forme, linii – va fi neclară. 

Educaţia	muzicală	–	antidot	la	stările	de	stres

Lumea sonoră – muzica – este poate cea mai puternică sursă de influenţare în acţiunea de reechilibrare 
psihică. Chiar în condiţii de normalitate biopsihică, noi nu ne putem desprinde de sunete niciodată. De la 
primele cuvinte rostite, la varietatea sunetelor din natură şi până la cele mai suave compoziţii muzicale, sunetul 
este liantul cel mai puternic dintre eu şi realitate. Atât în momentele de veselie, cât şi în cele de tristeţe, muzica 
îl însoţeşte pe om.

Din perspectivă psihopedagogică, nimeni nu se îndoieşte de imensa contribuţie pe care o aduce muzica 
la modelarea spirituală a copilului. Muzica poate deveni o modalitate de eliminare a blocajelor psihice. Dacă 
muzica ar fi studiată metodic, după toate normele psihopedagogice şi artistice, numărul de elevi cu devieri 
comportamentale ar fi mult mai redus, căci sunetul este cel mai puternic agent fizic, iar în plan afectiv, muzica 
precede cuvântul. Ea generează inefabilul, atât de caracteristic fiinţei umane! În relaţia copil-muzică, şcoala 
devine mediatorul principal.

Ca linie metodologică de educaţie muzicală, specialiştii propun ca activitatea să înceapă prin a-i învăţa 
pe copii să cânte după auz. A cânta nu înseamnă a cânta oricum. În primele două clase primare copilul este 
pregătit pentru însuşirea muzicii prin exerciţii repetate de percepere a sunetelor muzicale, ascultând cântece, 
apoi fiind solicitat să reproducă linia melodică demonstrată. Activităţile coral-muzicale din perioada prenotaţiei 
au rolul de a-l capacita pe copil să recepţioneze diferenţiat sunetele muzicale şi să relaţioneze sunetul mzical 
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cu sunetul emis de el însuşi. Coardele vocale, în plin proces de maturizare neurofiziologică şi motorie necesită 
stimulări sistematice, progresive, bine coordonate şi verificate. Însă obiectivul principal al educaţiei muzicale 
nu trebuie limitat la extensiunea capacităţii perceptiv-auditive şi la tehnica reproducerii sunetelor. La fel de 
importantă este şi componenta emoţională, mai ales în situaţiile în care este folosită în scopuri terapeutice. 
Calitatea trăirii emoţionale este în relaţie directă cu calitatea receptării sunetelor, a melosului ce rezultă din 
combinarea notelor muzicale. Nimeni nu va fi emoţionat de o melodie dacă aceasta nu va fi ascultată şi trăită 
la valoarea ei compoziţională, filtrată prin propriul eu.

Concluzionând...
Prin ideile expuse mai sus s-a încercat susţinerea necesităţii folosirii muzicii ca mijloc de deblocare 

psihică. Muzica este un muijloc la îndemâna oricărui educator care doreşte să amelioreze comportamente care 
desemnează oscilaţii de la o linie normală a evoluţiei şcolarului sau care doreşte să valorifice întregul potenţial 
biopsihic al fiecărui elev care îi este încredinţat.

Bibliografie:
Probleme ale adaptării şcolare – E. Creţu, Ed. All Pedagogic
Didactica- soluţii noi la probleme controversate – D. Popovici, Ed. Aramis



71

BIBLIE	ŞI	LITERATURĂ
O	abordare	interculturală	a	fenomenului	literar

Prof.	TITIANA	DUMITRANA
Liceul	Teologic	Penticostal	Logos,	Timişoara

 
În contextul în care se încearcă practici de mediere pentru o educaţie multireligioasă/ multiculturală şi 

se discută frecvent despre competenţele educatorului creştin, lucrarea de faţă urmăreşte regăsirea legăturilor 
ascunse, dar vitale dintre Biblie şi literatură, prezentând zece teme biblice şi literare deopotrivă, precum: 
iubirea, natura, cunoaşterea, formarea, lăcomia, suferinţa, desacralizarea/ recuperarea sacralităţii vieţii, 
moştenirea, drama individuală, setea de absolut.

1.	IUBIREA este tema centrală a Bibliei şi tema predilectă a literaturii şi a celorlalte arte. Ea reprezintă 
dimensiunea dumnezeiască a existenţei, unica măsură a umanităţii noastre, scara prin care ne putem înălţa la 
idealul asemănării cu Dumnezeu.

Omul a fost înzestrat cu capacitatea de a iubi prin creaţie întrucât a fost modelat după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu, care se defineşte ca fiind dragoste:”Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe 
care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste” (Întâia epistola a lui Ioan 4:16)

Dragostea Lui mântuitoare, prin care ne-a înfiat, acordându-ne statutul de copii ai Lui Dumnezeu, este 
sursa dragostei noastre, etalonul la care ne raportăm.Oricât ni s-ar părea că suntem de credincioşi, singura 
măsură a credinţei noastre este iubirea, faptele iubirii.

Iubirea romantică, pasională, atât de bogat ilustrată în literatură, trebuie să fie, ea însăşi, subordonată, 
controlată şi călăuzită de dragostea şi devoţiunea faţă de Dumnezeu ”cea dintâi şi cea mai mare 
poruncă”(Evanghelia după Matei 22:38).

Iubirea din idilele eminesciene ( Dorinţa, Lacul, Floare albastră, etc.), din romanul Maitreyi, de Mircea 
Eliade, din povestirea Fântâna dintre plopi, de Mihail Sadoveanu sau din poezia Leoaică tânără, iubirea, de 
Nichita Stanescu etc. îşi găseşte expresia în iubirea extravagantă a lui Dumnezeu faţă de noi, care a dat pe 
singurul Său Fiu la moarte pentru salvarea noastră şi prin care ne vede desăvârşiţi, fără cusur: ”Căci dacă este 
cineva în Cristos este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (Epistola a 
doua a lui Pavel catre Corinteni 5:17a).

“Esti frumoasă de tot, iubito, şi n-ai nici un cusur” este glasul îndrăgostitului din Cântarea Cântărilor 
a cărui iubire înnobilează, asemenea iubirii divine.

2. Tema NATURII surprinsă în două ipostaze (terestră şi cosmică) în Pastelurile lui V. Alecsandri, 
în idilele eminesciene sau în poemele filozofice Luceafărul, Scrisoarea I este, de asemenea, o temă biblică şi 
literară strâns legată de tema iubirii.
 Dumnezeu a creat întregul univers din dragoste pentru om (Geneza 1:1-31) pe care l-a aşezat în mijlocul 
unei grădini paradisiace, care avea să găzduiască, din păcate pentru puţină vreme, cea mai frumoasă poveste de 
dragoste, cea dintre Creator şi omul creat după imaginea Sa (Geneza 2:8-10). Universul întreg oglindeşte slava 
lui Dumnezeu, creator atât al gâzelor şi al floricelelor, cât şi al munţilor semeţi şi al galaxiilor:” în adevăr, 
însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când 
te uiţi cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El” (Epistola lui Pavel către Romani 1:20).

 3. CUNOAŞTEREA asa cum o întâlnim la Lucian Blaga în poezia Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii şi în Joc secund de Ion Barbu îşi găseşte sursa tot în iubire. 
L Blaga protejază misterele, ba chiar le sporeşte, printr-o atitudine de iubire, instrument al cunoaşterii, cale 
de pătrundere în misterele lumii, în timp ce pentru Ion Barbu poezia, creaţia, universul secund reprezintă o 
reflectare a universului prim, un act de narcisism, de autoiubire, deci de autocunoaştere.
 Iubirea este o cale de cunoaştere, modalitatea prin care Dumnezeu ni s-a revelat. El a iniţiat cunoaşterea, 
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încredinţându-se nouă prin iubire: “Noi Îl iubim pentru că EL ne-a iubit întâi” (Întâia epistolă sobornicească 
a lui Ioan 4:19).
 Cu puţin înainte de plecarea Lui de pe pământ, Mântuitorul a rostit, cu îndrăzneală, aceste cuvinte: “şi 
viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos pe care L-ai 
trimis Tu” (Evanghelia după Ioan 17:3). 
 Dorinţa cea mai arzătoare a apostolului Pavel a fost să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru a se cunoaşte 
mai bine pe sine şi pentru a-şi înţelege mai bine scopul vieţii: “ să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi 
părtaşia suferinţelor Lui…” (Epistola lui Pavel catre Filipeni 3:10a).

 4. Tema FORMĂRII caracterului apare în romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu şi în basmul cult 
Povestea lui Harap Alb de Ion Creangă, ambele opere urmărind evoluţia personajelor Gheorghiţă, respectiv 
Harap Alb, care traversează momente dificile de confuzie, neputinţă şi disperare, dar care doar astfel se călesc, 
îşi dezvoltă caracterul şi personalitatea pentru a putea face faţă provocărilor ulterioare ale vieţii.
 Un personaj biblic a cărei evoluţie dramatică l-a condus de la închisoare la funcţia de prim ministru al 
Egiptului este Iosif din Geneza capitolele 39-45.
În ciuda nedreptăţilor repetate pe care le-a îndurat, Iosif a dovedit o loialitate desăvârşită faţă de stăpânul său 
şi, mai ales, faţă de Stăpânul ceresc, care a făcut ca tot răul suportat să germineze şi să se întoarcă spre binele 
său şi al naţiunii pe care urma să o conducă.

 5.	Biblia condamnă	LĂCOMIA numind-o închinare la idoli (Epistola lui Pavel catre Coloseni 3:5b) 
şi considerând-o un păcat grav care, de regulă, antrenează alte păcate precum adulterul, crima, etc. ducând la 
ruinarea vieţii celor cuprinşi de ea, dar şi a celor din jurul lor.
 În nuvelele Moara cu noroc de Ioan Slavici şi În vreme de război de I.L. Caragiale întâlnim această 
patimă după bani, care întunecă mintea şi inima omului, făcându-l să piardă cel mai de preţ bun: pacea şi 
armonia interioară, căci “Cei ce vor să se îmbogăţească cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi 
vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare ” (Întâia epistolă a lui Pavel catre Timotei 6:9).

 În nuvela Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi este condamnată dorinţa de putere, idee 
regăsită în cartea Esterei capitolul 5, versetele de la 1 la 14. Haman, ca şi Lapuşneanul, a profitat de poziţia sa 
înaltă în împărăţie şi a cerut împăratului să-l omoare pe evreul Mardoheu împreună cu tot neamul său pentru că 
acesta nu se închina împăratului, ci singurului Împărat adevărat. I-a pregatit o spânzuratoare, însă Mardoheu, 
având trecere în faţa lui Dumnezeu, a căpătat trecere şi în faţa împăratului şi planurile vrăjmaşului au fost 
răsturnate. Dumnezeu ne îndeamnă: “ nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi” (Epistola lui Pavel catre Romani 12:16), deoarece Dumnezeu “ stă împotriva celor 
mândri, dar dă har celor smeriţi” (Epistola sobornicească a lui Iacov 4:6).

 6. O altă temă reflectată deopotrivă în literatură şi în Biblie este cea a SACRIFICIULUI, a suferinţei 
care rodeşte. În poezia În grădina Ghetsiman,i Vasile Voiculescu se inspiră din pasajul biblic din Evanghelia 
după Luca capitolul 22:29-46, care prezintă agonia în rugăciune a Mântuitorului, în acelaşi timp om şi 
Dumnezeu, care alege să-şi supună propria voie voinţei Tatălui. Suferinţa Sa este cu atât mai intensă cu cât 
sensibilitatea îi era intactă, netocită de păcat. Rodul suferinţei sale a fost câştigarea unui popor “care să fie al 
Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (Epistola lui Pavel către Tit 2:14b). Pentru aceasta a îndurat durerea, 
umilinţa şi chinul lăuntric, înţelegând că înălţarea presupune coborâre, iar învierea răstignire.
 Motivul jertfei apare evident şi în drama Meşterul Manole, de Lucian Blaga, în care meşterul zidar îşi 
sacrifică orice fericire ce se circumscrie condiţiei sale umane, supunându-şi destinul unei chemări mai înalte, 
căreia nu poate şi nu vrea să i se împotrivească: ridicarea unei mănăstiri frumoase văzută ca valoare eternă nu-l 
împiedică să-şi sacrifice propria soţie şi, implicit, propria-i fericire.
 În poezia Flori de mucigai Tudor Arghezi îşi urmează vocaţia de a scrie chiar şi în absenţa harului 
divin, a inspiraţiei. Această chemare este mai presus decât condiţia sa individuală socială şi sufletească. Va 
trebui s-o urmeze, asumându-şi suferinţa scrisului “cu unghia pe tencuială/ pe un părete de firidă goală...”

Biblia afirmă paradoxal: “ Cine îşi va păstra viaţa o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa pentru mine o 
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va câştiga” (Evanghelia dupa Matei 10:39), adevăr ce scoate în evidenţă suferinţa pe care ne-o asumăm atunci 
când alegem să trăim urmând chemarea înaltă care ni s-a făcut. Sacrificiul lui Hristos a fost expresia cea mai 
adâncă a dragostei Sale pentru umanitate. Dragostea adevarată poartă totdeauna în germene suferinţa.

 7.	Tema	DESACRALIZĂRII vieţii însoţită de ideea recuperării sacralităţii vieţii apare încă în primele 
pagini ale Bibliei, Geneza, cap.3, odată cu primul act de neascultare a celor doi oameni, Adam si Eva, dar şi 
cu promisiunea regenerării prin Hristos.
 Paradis în destrămare de Lucian Blaga transcrie în imagini artistice sugestive un pasaj Biblic din 
Geneza 3:24; versurile au o tonalitate tristă, evidenţiind procesul de destrămare a paradisului iniţial, în care 
este antrenată omenirea care s-a separat de Dumnezeu, prin păcat: ”paianjeni mulţi au umplut apa vie…” 
Poetul nu anticipează posibilitatea recuperării fericirii edenice, prin credinţa în Mântuitorul care urma să vină.
 Nuvela La tigănci de Mircea Eliade propune un topos neobişnuit, o hierofanie, “la tigănci” fiind 
spaţiul în care sacrul irumpe în profan, făcând posibile “corecturile” vieţii, recuperarea paradisului pierdut. 
Gavrilescu îşi gaseşte împlinirea atât în plan sentimental cât şi profesional .
 Iluzia că familia poate reprezenta un spaţiu sacru apare în romanul Moromeţii de Marin Preda, subliniind 
ordinea inalienabilă pe care Dumnezeu a aşezat-o în familie după modelul familiei divine (Tatăl , Fiul şi Duhul 
Sfânt): ”îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Cristos din care îşi trage numele orice 
familie, în ceruri şi pe pământ” (Epistola lui Pavel către Efeseni 3:14). Însă absenţa dragostei şi a înţelegerii 
între membrii familiei, abuzul de autoritate a tatălui, neascultarea copiilor etc. clatină acest univers armonios 
transformându-l într-un loc greu de locuit.
 Biblia ne asigură că paradisul pe care l-am pierdut prin neascultare poate fi recuperat prin credinţa 
în Isus Hristos care prin “Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveste viaţa şi evlavia…” (A doua 
epistolă sobornicească a lui Petru 1:3a) ; 
“ Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa…” (Evanghelia dupa Ioan 
3:36). 

 8.	Tema	MOŞTENIRII apare în poezia Testament de Tudor Arghezi. Poetul lasă moştenire urmaşilor 
săi o carte, atrâgandu-le atenţia asupra valorii inestimabile a acestui bun spiritual, care nu este doar rodul 
muncii lui, ci şi a înaintaşilor săi care au facut posibilă atingerea unei trepte mai înalte de civilizaţie . De 
asemenea în romanul Enigma Otiliei bunurile materiale reprezintă moştenirea care polarizează toate energiile, 
mobilul în jurul căruia se construieşte întreaga substanţă epică. 
 Bunurile materiale şi cele spirituale îşi vor pierde valoarea într-o zi deoarece nu reprezintă o moştenire 
eternă. Adevărata noastră moştenire este Dumnezeu.
Psalmistul afirmă: “Dumnezeu este partea mea de moştenire pe pământul celor vii” (Psalmul 142), este ceea 
ce am primit prin har şi nimeni nu ne poate lua. Cu Dumnezeu suntem aici şi vom fi cu El în veşnicii. Este 
ceea ce purtăm pretutindeni în noi, fără ca vreo calamitate , vreo persecuţie sau vreo constrângere exterioară 
să poată afecta această moştenire de preţ.

 9.	DRAMA	INDIVIDUALĂ
 Experienţele noastre de viaţă ne aduc adesea dezamăgire, sentimentul eşecului, deznădejde.
 În Ultima noapte de dragoste întâia noapte de război Ştefan Gheorghidiu trăieşte o dramă sentimentală 
secondată şi rezolvată de o altă dramă, colectivă, cea a războiului. Eşecul este întotdeauna însoţit de un 
sentiment apăsător de singurătate, de singularizare a durerii şi de amplificare a ei.
 Sentimentul de “plumb” din poezia bacoviană este generat de aceeaşi stare de solitudine, de interiorizare 
a înfrângerii, de izolare faţă de lumea cu care nu gaseşti punţi de comunicare.
 Psalmii biblici sunt expresia cea mai elocventă a acestei stări de spirit sfâşietoare, de deznădejde, 
îngrijorare, durere şi neputinţă. Regele David îşi “varsă inima înaintea lui Dumnezeu“ cu fiecare ocazie în 
care se simte părăsit, trădat sau asuprit, strigă după ajutor sau se lamentează în singuratate când Dumnezeu 
pare că s-a îndepărtat: “ai milă de mine, Dumnezeule, căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor tale 
caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile…” ( Psalmul 57:1).
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 10.	SETEA	DE	ABSOLUT este adânc sădită în inima omului. Deşi conştient de limitele sale, omul 
transcende, în spirit, marginile strâmte ale condiţiei umane, atingând un pisc spiritual de unde întoarcerea 
nu mai este posibilă. Ca entitate duală, omul va fi totdeauna sfâşiat de chemări contradictorii: materie-spirit, 
raţiune-instinct, trăire-cunoaştere, viaţă-moarte. 

Dionis, din nuvela Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu, trăieşte această experienţă a dezmărginirii 
până în punctul fatal în care îndrăzneşte să se măsoare cu Dumnezeu. Aici intervine, în ordinea mitului, 
izgonirea din rai, iar în ordine estetică, trezirea din vis. 
 Emirul din Noapte de decembrie de Alexandru Macedonski prefera calea dreaptă fară compromisuri, 
asumându-şi riscurile care o însoţesc: oboseala, pierderea prietenilor şi, în cele din urmă, moartea. Rămâne 
sentimentul înălţător al trăirii demne şi al separării de drumul ocolit, comod al oamenilor fără idealuri.Preferă 
să treacă pragul “Mekăi cereşti”, în timp ce tovarăşul său de drum, care a preferat calea ocolită, pătrunde prin 
poarta strălucită a “Mekăi pământeşti”.
 În drama Jocul ielelor de Camil Petrescu, Gelu Ruscanu crede în dreptatea absolută, deşi coduce un 
ziar al cărui titlu spune că dreptatea este doar “socială”.”Pentru ceea ce năzuia el să înţeleagă, nici o minte 
omenească nu a fost suficientă până azi…L-a pierdut orgoliul lui nemăsurat…”
 In balada Riga Crypto şi Lapona Enigel de Ion Barbu, regele ciupercă, urmând un ideal de iubire prea 
înalt, intră în sfera ucigatioare a soarelui devenind ciupercă otrăvitoare. Propriul ideal l-a răpus.
 Setea de ideal nu poate fi stâmpărată decât de Dumnezeu. El este absolutul după care tânjim şi în care 
sufletul nostru îşi găseşte, în sfârşit, odihna: “cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa te doreşte sufletul 
meu pe tine Dumnezeule / Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu” (Psalmul 42:1,2); 
“Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine te caut / Îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjeşte trupul 
dupa tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă” (Psalmul 63:1).
 Dorul după Dumnezeu ne însufleţeşte pe cale, ne susţine în momentele noastre de criză existenţială, iar 
adevarăta izbăvire din zbuciumul vieţii noastre va avea loc doar atunci când ne vom întâlni cu El. Până atunci 
strigăm împreună cu Duhul Său: 
“ Vino, Doamne Isuse!” (Apocalipsa 22:20b).
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EDUCAłIA ADULłILOR. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

  
 

                                       Hobjilă Daniela Ramona i Mazga Doina 
                              Grupul colar Industrial „tefan Procopiu”  Vaslui 

 
 
  În perioada august 2009iulie 2011, Grupul colar Industrial 
„tefan Procopiu” din Vaslui este implicat în proiectul european 
Grundtvig „Ambitios Challenge: Active Citizens of Europe
Ambiance”, în parteneriat cu instituŃii atât din sectorul formal cât i 
din cel nonformal (coli, organizaŃii i asociaŃii, instituŃii de cultură 
etc.) din Cipru, Estonia, Lituania, Slovenia, Polonia, Spania, Italia, 
Marea Britanie. Iată partenerii notri: 

  1. Zeuxis Innovations Ltd, Nicosia, Cipru (coordonatorul 
proiectului). InstituŃia este specializată  în servicii de asistenŃă 
tehnică pentru proiectele europene de cercetare i dezvoltare, dar 
desfăoară i cursuri de formare (Leadership, spirit antreprenorial, 
dezvoltare proefsională) pentru diverse categorii de persoane, 
precum tineri întreprinzători, grupuri dezvantajate (femei supuse violenŃei, emigranŃi). 

    2. Northumberland College, Ashington, Marea Britanie. Este un colegiu situat în 
nordestul Angliei, în apropierea graniŃei cu ScoŃia. Colegiul a fost implicat în multe proiecte 
internaŃionale, fiind abordate teme precum inginerie, turism, sănătate etc. În oraul Ashington se 
află mulŃi refugiaŃi, emigranŃi i persoane de alte culturi care doresc să profite de oportunitatea 
de a interacŃiona cu persoane din diferite Ńări europene.  

   3. Društvo mladinski ceh, Ljubljana, Slovenia. Este o organizaŃie de tineret al cărei 
scop principal este săi ajute pe tinerii din Slovenia să se implice activ în comunitatea în care 
trăiesc. Prin participarea la acest proiect, tinerii din Slovenia vor învăŃa mai multe despre 
valorile cetăŃeniei europene active (democraŃie, responsabilitate, implicare, toleranŃă, 
multiculturalitatea, diversitatea, drepturile omului). 

  4. EURONET, Potenza, Italia. Această organizaŃie funcŃionează întro zonă devantajată 
a Italiei, unde rata omajului este foarte ridicată. Are multă experienŃă în cursuri despre cetăŃenia 
europeană activă. 

5. Union of Associations MULTIKULTURA, Krakow, Polonia. 
6. College of Social Sciences, Klaipeda, Lituania. Este o instituŃie de învăŃământ superior 

al cărei scop  principal este educarea tinerilor în domenii precum afacerile, servicii i diverse 
sfere sociale. Colegiul are experienŃă în munca cu minorităŃi naŃionale, persoane cu nevoi 

speciale sau expuse riscului de excluziune 
socială.  

7. Estonian Survival Society (ESS), 
Voru, Estonia. Este o organizaŃie nonprofit 
înfiinŃată în anul 2006 al cărei scop principal 
este de ai învăŃa i ajuta pe oameni să se 
descurce în situaŃii de criză.   

  8. ONECO, Sevilla, Spania. Este o 
organizaŃie de consultanŃă mai ales în ceea ce 
privete proiectele de cooperare naŃională i 
internaŃională. În ultimii ani a participat la 
foarte multe iniŃiative europene referitoare la 
cetăŃenia europeană.   
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  Programul Grundtvig îi 
propune consolidarea dimensiunii 
europene în educaŃie, aplicarea 
principiului educaŃiei dea lungul 
vieŃii, situarea adultului care 
învaŃă în centrul procesului de 
educaŃie astfel încât acesta să 
joace un rol activ în societate, să
i consolideze competenŃele pe 
care le are sau să dobândească 
altele noi i săi fie facilitată 
reintrarea în structurile formale de 
educaŃie. Programul poartă 
numele lui Nikolai Frederik 
Severin Grundtvig (17831872), 
cleric i scriitor danez, considerat 
„părintele educaŃiei adulŃilor”. 

   Grupul Ńintă al acestui 
proiect este reprezentat de 

persoane adulte, cu vârsta de peste 16 ani, care au abandonat coala în perioada învăŃământului 
obligatoriu i care doresc săi reia studiile întrun cadru instituŃionalizat la un moment dat sau 
persoane cu vârsta de peste 25 de ani care vor săi perfecŃioneze competenŃele i cunotinŃele 
referitoare la cetăŃenia europeană activă. CursanŃii sunt selectaŃi cu prioritate dintre adulŃii care 
trăiesc în zone rurale izolate sau în zone devantajate din punct de vedere socioeconomic i 
cultural unde accesul la educaŃie este redus.  

   Produsul final al acestui parteneriat este un JOC despre cetăŃenia europeană  în elaborarea 
căruia vor fi implicaŃi activ cursanŃii din toate Ńările partenere. În elaborarea i testarea acestui 
curs se va acorda o atenŃie deosebită aplicării unor metode moderne i interactive de predare
învăŃare a celor ase module stabilite: Valorile cetăŃeniei europene active, Istoria europeană i 
impactul acesteia asupra Ńărilor membre, Consumatorul etic salvează planeta, Uniunea 
Europeanăfapte i cifre, economie i comerŃ, Drepturile omului, Artă, muzică, cultură, 
gastronomie i umor în Uniunea Europeană.  

   În perioada 14 noiembrie 2009 a avut loc în Cipru prima întălnire de proiect la care au 
participat parteneri din toate Ńările implicate. De la Grupul colar Industrial „tefan Procopiu” 
au participat trei profesori. În cadrul acestei întâlniri sau purtat discuŃii despre conceptul de 
cetăŃenie europeană activă i despre structura cursului, sau distribuit responsabilităŃile i 

sarcinile pentru fiecare partener, sau stabilit 
modalităŃile de comunicare i un plan detaliat 
de monitorizare, diseminare i evaluare a 
proiectului i sa căzut de acord asupra 
tematicii următoarei întâlniri. Sa stabilit ca 
România, în colaborare cu Cipru, să elaboreze 
modulul IV, anume „Uniunea Europeană
fapte i cifre, economie i comerŃ”.           

  În perioada 1518 februarie 2010, sa 
desfăurat a doua întâlnire de proiect, la 
Ljubljana, Slovenia, unde au participat trei 
cadre didactice i apte cursanŃi din partea 
Grupului colar Industrial “tefan Procopiu”.                       

Pentru întâlnirea din Slovenia, partenerii 
au avut de prezentat unul dintre capitolele 
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cursului despre cetăŃenie europeană, punând 
accentul pe trei elemente: intenŃia modulului, 
idei principale i exemple de bună practică. 
România a prezentat înformaŃii despre al 
patrulea capitol, anume „Uniunea Europeană
fapte i cifre, economie i comerŃ”. Partenerul 
din Spania, care a avut de pregătit capitolul 
„Istoria europeană i impactul acesteia asupra 
Ńărilor membre”, a prezentat scurte informaŃii 
despre Ńările implicate în proiect în limba 
spaniolă i în limba engleză. ActivităŃile 
cursanŃilor sau desfăurat separat de 
activităŃile staffului. CursanŃii au vizitat 
diverse organizaŃii de tineret, asemănătoare 

celor implicate în parteneriat, i au fost implicaŃi în diverse activităŃi interactive care au avut ca 
temă Ńările europene i principalele lor caracteristici.  

   În cadrul întâlnirii din Slovenia sa discutat despre elaborarea cursului întrun mod cât mai 
atractiv i interactiv care să faciliteze însuirea cunotinŃelor despre Uniunea Europeană.; în 
urma acestor discuŃii sa decis elaborarea unui joc cu întrebări organizate pe cele 6 module. Sa 
stabilit ca pentru următoarea întâlnire de proiect, fiecare partener să pregătească 100 de întrebări 
pentru modulul prezentat, 10 întrebări pentru modulul VI „Artă, muzică, cultură i umor în 
Uniunea Europeană” (aceste întrebări vor fi elaborate de către cursanŃi), precum i câte 20 de 
provocări pentru fiecare modul.  

  În perioada 31 mai–4 iunie 2010, sa desfăurat cea dea treia întâlnire de proiect, la 
Rupina, în Estonia. De la Grupul colar Industrial „tefan Procopiu” a participat un cadru 
didactic. ToŃi participanŃii, profesori i cursanŃi au vizitat oraele Rupina, Tallin i Tartu. La 
Rupina au vizitat o fabrică de reciclare a hârtiei, precum i un muzeul al tradiŃiilor specifice 
regiunii de sud a Estoniei. În cadrul acestei întâlniri a fost aprobat „board gameul” realizat de 
către echipa din Slovenia. Întrebările jocului au fost testate cu ajutorul cursanŃilor prezenŃi.  

Pe parcursul primului an de proiect, cursanŃii românii au fost implicaŃi în diverse activităŃi 
precum: prezentarea succintă a modulelor stabilite iniŃial, predareaînvăŃarea unor noŃiuni 
introductive în ceea ce privete limba engleză, ateliere de lucru în cadrul cărora au fost elaborate 
o parte din intrebările jocului, având ca principală sursă de inspiraŃie internetul, activităŃi de 
diseminare i evaluare.  

În perioada 37 octombrie 2010, a avut loc cea dea patra întâlnire de proiect. Aceasta sa 
desfăurat în oraul Potenza din Italia. În cadrul discuŃiilor au fost abordate următoarele 

subiecte: distribuirea sarcinilor i  
responsabilităŃilor pentru al doilea an de 
proiect, planul de activităŃi, strategia de 
diseminare i evaluare, datele pentru ultimele 
două întâlniri de proiect (în Lituania i 
Spania), posibilitatea continuării proiectului 
după 2011.  Pentru următoarea întâlnire de 
proiect, fiecare partener va trebui sa 
definitiveze cele 100 de întrebări pentru 
modulul alocat, 20 de provocări, 5 pedepse i 
15 întrebări pentru modulul VI.  

Sperăm că acest proiect Grundtvig va fi 
un imbold pentru toate cadrele didactice în 
vederea implicării în acest gen de parteneriat 

între diverse instituŃii din sectorul formal i nonformal în scopul găsirii unor noi mijloace de ai 



78   

ajuta pe adulŃi săi dezvolte competenŃele i abilităŃile i consolidării dimensiunii europene în 
educaŃie potrivit căreia orice persoană, indiferent de vârstă sau de mediul din care provine, 
trebuie să aibă posibilitatea de a învăŃa continuu.  
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