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IGIENA MUNCII SCOLARE 
                                                                          
 

Învățător Marilena Ivan  
Școala gimnazială „Gheorghe Pătrașcu” Buruienești, Județul Neamț 

 
 
Succesiuna perioadelor de activitate cu randament crescut si de nevoie de odihna este strans 

legata de ritmul fiziologic nictemeral al organismului si de modificarile neurovegetative 
caracteristice acestuia. Complexe fenomene ergotrope sunt necesare perioadelor de activitate 
eficienta si alterneaza cu cele in care se manifesta nevoia de odihna si in care predomina 
fenomenele de refacere functional si tisulara, determinate de orientarea trofotopa a proceselor 
metabolice. Nevoia de odihna se exprima mai frecvent la scolari intre orele 13-14 si dupa ora 20-21 
pana la orele 6-7. 

La copii si adolescenti randamentul la probe de lucru, calcul arithmetic, dictari, precum si 
latenta reactiilor motorii si capacitatea de diferentiere a stimulilor reflecta o perioada de randament 
maxim in primele ore ale diminetii si de scadere spre amiaza, declinul fiind maxim in jurul orei 13-
14. Capacitatea de lucru creste din nou dupa amiaza pana la orele 16-17, dupa care se observa 
scaderea randamentului, foarte evident dupa ora 20. 

In cursul unei saptamani, capacitatea de lucru a elevilor este mai redusa in prima si ultima zi a 
saptamanii, creste treptat de luni pana miercuri si incepe sa scada de joi pana sambata.  

S-au observant, de asemenea, reduceri importante ale capacitatii de lucru da sfarsitul 
semestrelor, la sfarsitul anului scolar si imediat dupa perioadele de lucrari de control sau dupa 
examene. 

Factori care influienteaza capacitatea de lucru a elevilor. Pentru aceeasi intensitatesi durata a 
efortului, modificarile fiziologice sunt mai amplela elevii de varsta mai mica. Capacitatea de 
adaptare la effort la varstele mai mici este determinate de perfectionarea progresiva a organelor 
efectoare si de o mai buna coordonare a functiilor vitale interesate in efort.  

Forta muscular reprezinta la 6 ani circa 20% din cea a adultului, la 10 ani circa 40%, la 14 ani 
circa 50-60%, iar la 18 ani 90% pentru baieti si 60% pentru fete. Pentru fete, forta muscular creste 
de la 6 la 18 ani de circa 3 ori, iar pentru baieti de 4 ori. 

In raport cu varsta se perfectioneaza de asemenea procesele de elaborare si fixare a unor 
stereotipuri dinamice extreme de importante in procesele de invatare. Capacitatea de antrenare in 
activitatea fizica creste de la 6 la 25 ani cu 100%. Dexteritatea manuala se dezvolta continuu pana la 
20,5 ani pentru baieti si pana la 22,7 ani pentru fete. Posibilitatea de effort maxim muscularsunt 
atinse odata cu terminarea cresterii, in jurul varstei de 25 ani la baieti si 18 ani la fete. Aceste 
fenomene sunt conditionate nu numai de crestereacu varsta a posibilitatilor adaptive ale sistemului 
nervos ai ale aparatelor senzoriale si neuromusculare, ci si dezvoltarea capacitatii functionale a 
cordului (cresterea volumului/bataie si a minut-volumuluicardiac) si a pulmonului (cresterea 
capacitatii vitale). Creste de asemenea cu varsta si volumul total de sange si hemoglobinatotala, 
ceea ce favorizeaza posibilitatile sangelui de transport de oxigen in organism. 

S-a stabilit, pe baza unor investigatii, asa-numitul coefficient ponogenic (ponos = oboseala) al 
unor discipline de invatamant, matematica si fizica fiind considerate ca foarte solicitante, urmate in 
ordine de studiul limbilor clasice, gimnastica, istoria, geografia, studiul limbilor moderne si 
desenul. De aceste considerente se tine seama in asezarea acestor discipline in programul zilnic si 
saptamanal de lucru al scolarilor. Este adevarat ca elevii inzestrati cu aptitudini special depun o 
activitate neobosita in domeniul de optiune, astfel incat ierarhizarea de mai sus a disciplinelor 
prezinta numai un sens statistic. 

Starile emotionale negative – tristetea, teama, nelinistea, contrazicerea, constrangerea, 
dezinteresul – sunt stari psihologice care de asemenea pot sa reduca in mod substantial capacitatea 
de lucru a copiilor si adolescentilor. Atitudinea stimulatoare a cadrelor didactice si a parintilor 
privind munca elevilor poate sa fie un factor de intense mobilizare a capacitatii de lucru a acestora. 
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Conditiile neigienice de lucru, cum ar fispatiul redus si disconfortul termic, reduc capacitatea de 
munca (randamentul in activitate se reduce cu 41% cand temperature trece de 25-30 grade aer uscat 
sau de 19-26 gradeaer umed). Atentia si activitatea psihomotrie sunt de asemenea influentate 
negativ de cresterea temperaturii aerului, de prezenta zgomotului, a prafului si a unor noxe chimice, 
felul si nivelul de iluminare actioneaza asupra organismului tanar, reducandu-i capacitatea de lucru.    

Normele fiziologice optimal pentru activitatea scolara 
Normarea fiziologica a duratei activitatii scolare dintr-o zi trebuie sa aiba in vedere durata 

activitatii in clase si durata pregatirii temelor pentru acasa. 
Lungimea lectiilor este optima daca nu depaseste 30 minute pentru clasele I si a II-a si 40-50 

minute pentru clasele mai mari. 
Cercetarile psihofiziologice de la noi au aratat ca dupa 3-4 ore de activitate la scolarii de la 

clsele I-IV si de la 5 ore pentru elevii mai mari scade intens capacitatea de lucru reflectata in 
urmatoarele manifestari: creste latent reactiilor motorii la stimuli senzoriali si verbali; scade 
capacitatea de diferentiete a calitati stimulilor; se tulbura raportul de adecvare dintre intensitatea 
stimulilor si a reactiilor; se reduce posibilitatea de pastrare in memorie a cuvintelor sau simbolu-
rilor; scade capacitatea de diferentiere a unor categorii gramaticale in favoarea diferentierilor dupa 
sensul semantic al cuvintelor. 

Capacitatea de lucru a elevilor din clasa Iscade rapid la ora a 4-a de 1,6 ori fata de prima ora. 
La clasele mari ora a 6-a este nepotrivita din punct de vedere fiziologic si pedagogic, deoarece s-a 
constatat cresterea numarului de greseli la probe de lucru cu 58% fata de prima ora. 

Aceste fapte arata ca activitatea scolarilor din clasa I in ora a 4-a, a celor din clasele a II-IV-a, 
in ora a 5-a si a celor mai mari in ora a 6-a, nu ofera conditii favorabile desfasurarii normale a 
procesului instructive-educativ. 

Normele fiziologice optimale privind durata pregatirii lectiilor acasa : 
Durata pregatirii lectiilor este dependenta in primul rand de numarul de lectii pentru orarul 

zilnic, fapt care determina si volumul temelor pentru acasa. Durata pregatirii lectiilor este 
influentata si de gradul de dificultate a temelor si de stilul de lucru al elevilor. 

Durata pregatirii temelor, insumata la timpul de lucru in scoala, nu ar trebui sa depaseasca 5-6 
ore, pentru a nu se atinge sau depasi normele de activitate zilnica a adultului, nici chiar pentru elevii 
din ultimele clase. 

         
Durata somnului de noapte 
Nevoile de odihna prin somn sunt mai mari pentru copii si adolescent decat pentru adulti. 
Normele pentru durata somnului scolarilor au fost stabilite de pediatric si igienisti la valori 

cuprinse intre 11-12 ore la 6-7 ani si8 ½-9 ore la 18 ani. 
Exista o legatura intre durata si calitatea somnului, pe de o parte, si randamentul scolar si 

comportamentul elevilor, pe de alta parte. Timpul petrecut in fata calculatorului si televizorului 
timp de peste 2 ore, produce  o crestere a latentiei reactiilor motorii, atat pentru semnale optice, cat 
si pentru cele verbale cu circa 18% si o creste a numarului erorilor de diferentiere cu peste 20%. 
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ŞCOLARUL DIN CLASA ÎNTÂI – FAŢĂ-N FAŢĂ CU SOLICITĂRILE 
PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE 

 
Prof. Doina Crainiciuc 

Şcoala Gimnaziala Nr. 10 Suceava 
 

Extinsă pe o perioada de peste 10 ani de zile şi având o semnificaţie aparte pentru creşterea şi 
dezvoltarea fiinţei umane, copilăria nu este o perioadă uniformă, omogenă. Fazele ei stabile, calme 
alternează cu cele critice, agitate, caracterizează prin deplasări bruşte, capitale, prin schimbări şi 
cotituri fundamentale în personalitatea copilului.  

Sunt aşa-numitele etape de tranziţie – cea de la 1 an, de la 3 ani, de la 6-7 ani, de la 11 ani, şi, 
mai departe, cea de la 13 ani, de la 16-17 – considerate uneori momente de „criză” ale procesului 
dezvoltării, pentru că, pe parcursul lor, apar manifestări tensionale, stări conflictuale, atitudini de 
neascultare, conduite accentuate, care generează dificultăţi sporite în calea procesului educaţional. 
Vechile forme de activitate şi vechile modele de relaţionare a copilului cu adultul se atenuează, sau 
chiar dezrădăcinează. Înăuntrul formelor de activitate, care au avut un rol conducător în perioadele 
stabile ale dezvoltării, apar permisele unor noi forme de activitate şi ale unor noi motivaţii. 

Intrarea în şcolaritate se subsumează întrutotul caracteristicilor de profil ale unei faze de 
tranziţie, ocupând o poziţie specială în configuraţia tabloului copilăriei. Ea marchează începutul 
celei de a treia subperioade a copilăriei, ce se va întinde pe un spaţiu de 4 ani, până-n pragul 
pubertăţii, şi implicit, al adolescenţei.  

Observarea comportamentelor concrete ale copiilor, convorbirile cu părinţii, cu educatorii şi 
copiii ne furnizează o serie de date privind simptomatologia trecerii, sub impactul maturizării unor 
permise psihice interne, de la copilăria preşcolară, dominată cu structurile şi motivele activităţii 
ludice, la copilăria şcolară, ce tinde a se aşeza sub influenţa dominantă a structurilor şi motivelor 
activităţii de învăţare. 

O primă constatare care se impune este aceea că perioada de tranziţie, deşi cronologic înscrisă 
între limite asemănătoare, faptic poate să nu se consume la fel pentru toţi copiii.  Sunt preşcolari 
care, aflaţi în pragul şcolarităţii, manifestă o simptomatologie negativă în raport cu modelul 
conduitelor din grădiniţă. Părinţii relatează despre dificultatea de a găsi un limbaj comun cu aceşti 
copii, care, parcă pe neaşteptate, s-au schimbat foarte mult: au devenit capricioşi, neascultători, 
chiar impertinenţi. La rândul lor, educatoarele îi descriu ca fiind foarte activi, neascultători, 
interesaţi să afle cât mai multe despre şcoală şi preferând sarcinile de învăţare jocului. Ceea ce 
concordă cu observarea conduitei acestor copii, care se arată a fi mobili, înclinaţi să se distragă de la 
activitatea de joc începută şi s-o abandoneze cu uşurinţă, preferând sarcinile date de adulţi şi 
ocupaţiile care presupun interacţiunea cu aceştia. Iar când se joacă, se transpun în conduita lor de 
joc conţinuturi preponderent intelectuale, extrase din activitatea de citire, din filmele vizionate, din 
discuţiile cu adulţii. 

O altă categorie de preşcolari, aflaţi şi ei în pragul şcolarităţii, manifestă, potrivit datelor de 
observaţie şi convorbirilor cu părinţii şi educatorii, o conduită diferită de cea a descrisă mai sus: se 
comportă non-conflictual, sunt liniştiţi, ascultători, nu protestează în faţa cerinţelor adulţilor, se 
ocupă mult cu jocul, preferându-l învăţăturii. 

Urmăriţi în ipostaza de şcolari în clasa întâi, copiii din prima categorie, în a căror conduită de 
preşcolari se observă indicii unor fenomene de criză, îşi modifică iarăşi brusc conduita. Potrivit 
relatărilor celor mai mulţi dintre părinţi, se constată o depăşire a dificultăţilor din etapa precedentă, 
conduita copiilor se ameliorează simţurilor şi reintră în normal. Fapt care îi determină pe unii părinţi 
să considere că, pentru o profilaxie reuşită a capriciilor copiilor, aceştia ar trebui să fie daţi la şcoală 
mai de timpuriu, de pildă la 6 ani. Nu lipsesc însă nici cazuri când, în ciuda începerii şcolarităţii, 
capriciile, indisciplina în conduită au continuat. Mai mult decât atât: nereuşind să facă faţă 
încărcăturii programului şcolarului, copiii respectivi au trebuit să fie retraşi din şcoala. 

Copiii din cea de a doua categorie, în a căror conduită nu se observaseră fenomene de criză, 
urmăriţi şi ei în ipostaza de şcolari în clasa întâi, înclină spre o conduită negativă odată cu intrarea 
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în şcoală, devenind asemănători cu cei din prima categorie şi comportându-se aşa cum se 
manifestau aceştia înaintea debutului şcolarităţii. Acasă, fac mofturi, sunt capricioşi, impertinenţi, 
chiar grosolani, iar la şcoală, potrivit relatărilor învăţătorilor, sunt nedisciplinaţi, puţin activi la 
lecţii, se comportă ca nişte răsfăţaţi, aduc la şcoală jucării, se joacă pe sub bănci, au reuşite de nivel 
scăzut. 

Există o necoincidenţă a nivelurilor constituirii premiselor necesare începerii noii forme de 
activitate cu momentul intrării formale în şcoală, care face ca, obiectiv, unii copii să nu fie suficient 
de pregătiţi pentru contactul cu învăţătura. Necoincidenţa se poate exprima fie in sensul ca 
instalarea premiselor trecerii la învăţătură se produce înaintea racordării formale la o nouă activitate 
şi atunci copilul, nesatisfăcut de realitatea vechii sale poziţii sociale, acordă mai puţină atenţie 
jocului, înlocuindu-l cu alte activităţi, până ce intră în contact cu învăţătura, fie în sensul că 
formarea permiselor rămâne în urma trecerii formale la învăţătură şi atunci copilul, mergând la 
şcoală în condiţii de insuficientă pregătire psihologică, resimte insatisfacţii de pe urma noii sale 
poziţii sociale, pe care o percepe ca factor frustrator, de întrerupere a continuităţii activităţii 
dătătoare de satisfacţii, jocul. 

Învăţarea este un gen de activitate şi totodată o formă de cultură care solicită intens operările în 
plan presupus, convenţional, simbolic, bazat pe norme de substituţii şi mediere, de transfer şi 
transformare, de corespondenţă şi echivalenţă. Obiectele şi situaţiile reale sunt înlocuite în mare 
măsură prin semne, reprezentări grafice, simboluri, care, cel puţin în cazul obiectelor fundamentale – 
cititul, scrisul şi matematica – devin, pentru şcolarul din clasa întâi, materie nemijlocită a 
percepţiilor şi instrument al demersurilor lui cognitive. Desprins din cercul mirific, practic-acţional 
al jocului şi al povestirilor saturate de relaţii şi sensuri emoţionale concrete, copilul se vede deodată  
proiectat pe orbita construcţiilor formale, abstracte, adesea aride, care îmbracă forma informaţiilor 
şi a cunoştinţelor ce se transmit cu regularitate la lecţii şi care apoi trebuie ştiute, reproduse, 
demonstrate de copil în faţa unui adult, învăţătorul, înarmat cu procedee de comentare şi apreciere a 
ceea ce, de acum, se va chema performanţă şcolară. 

Literele, cuvintele, propoziţiile, cifrele şi semnele matematice nu sunt altceva decât un univers 
de convenţii, care trebuie studiate şi însuşite ca atare, ca forme pure, stilizate, detaşate de 
conţinuturile pe care le servesc şi plasate, ele, în prim-planul atenţiei şi conştiinţei elevului. Este 
adevărat că programa predării citit–scrisului şi matematicii în clasa întâi prevede accesul gradat al 
şcolarului la aceste forme, şi că, înainte de a ajunge la literă sau cifră, acesta străbate o fază de lucru 
având ca obiectiv formarea unor abilităţi senzorio- motorii, deprinderea copilului cu tehnica de a 
trasa grupe de linii, bice, cârcei, cârlige, zale, bastonaşe, ovale şi semiovale, cruciuliţe şi puncte. 
Dar toate aceste elemente simple, care se vor regăsi în componenţa unor configuraţii mai complexe – 
litere şi cifre – sunt şi ele tot semne, mai abstracte şi poate şi mai lipsite de sens, în ochii copilului, 
decât înseşi literele şi cifrele. Sarcina însăţi de a le scrie, care trebuie să răspundă anumitor 
parametrii de corectitudine privind forma, mărimea, grosimea, înclinarea poziţiei, poate să pară 
şcolarilor din clasa întâi sâcâitoare, anevoioasă, puţin atrăgătoare. Gradul de dificultate perceput ţi 
de neatractivitate poate să sporească şi mai mult pe parcursul secvenţelor de instruire şi al trecerii şi 
al trecerii la sarcini de mai mare complexitate, dacă învăţătorul va pune îndeosebi accentul pe 
sancţionarea rezultatului actului de învăţare şi mai puţin pe iniţierea elevului în tainele procesului 
care duce la rezultatul corect.  

Urmărind îndeaproape, pe parcursul unui an de zile, la lecţiile de citire, scriere şi matematică, 
modul cum înaintează elevii mai multor clase întâi în materialul de învăţare, sub impactul unor 
modele de instruire şi al unor personalităţi didactice diferite, am încercat să identificăm sursele 
dificultăţilor pe care le întâmpină micii şcolari şi natura erorilor pe care le comit în efortul lor de a 
se integra optim în fluxul cerinţelor care însoţesc actele de predare, asimilare, control, evaluare.  

Observarea activităţii de scriere incipiente a micului şcolar ne arată că problema fundamentală 
care se pune în legătură cu aceasta este orientarea adecvată în spaţiul grafic al caietului şi în 
elementele literei şi cifrelor. Elevul poate să aibă la dispoziţie modelul scrierii corecte – arătat în 
caiet, la tablă, în manual – poate să dispună de un antrenament anterior în scrierea unor elemente 
separate ale literei sau cifrei, poate să beneficieze de observaţiile critice ale învăţătorului şi totuşi se 
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poate să nu realizeze o suprapunere a performanţei de scriere cu modelul ideal, pe direcţia 
parametrilor exactităţii, mărimii, încadrării în spaţiu, fineţei, eleganţei, esteticii. Şi aceasta nu din 
cauză că, aşa cum crede uneori învăţătorul, copilul nu a exersat suficient. El nu se pricepe încă să se 
conducă după model. Practic, acţiunea lui de scriere nu se orientează după model din cauza absenţei 
indicaţiilor desfăşurate privind caracteristicile esenţiale, particularităţile şi dificultăţile modelului.  

Acest lucru trebuie să îi învăţăm pe copii: autoreglarea actului motor, cunoscut fiind că 
performanţa de învăţare a scrierii corecte este rezultanta conlucrării a trei factori psihici: imaginea 
modelului, cuvântul – indicaţiile date cu privire la reproducerea modelului, acţiunea practică a 
copilului de redare, pentru sine a modelului. 

A-i spune elevului din clasa întâi doar că „nu îmi place cum scrii”, sau „scrie mai frumos”, 
„mai exersează” nu înseamnă a-l învăţa ceva în plus. Pentru a-şi îndeplini rolul ei esenţial de 
instrument care leagă imaginea de cuvânt şi organizează procesul acţional în raport cu cerinţele 
situaţiei, indicaţia verbală trebuie să fie concretă, funcţională, descriind însuşi procesul de obţinere a 
rezultatului. Achiziţiile legate de practicarea scrierii fragmentare: zale, cârlige, ovale, bastonaşe, nu 
devin direct fundaţie a achiziţiei pe care trebuie să o facă elevul învăţând litera ca întreg. Mâna 
şcolarului mic este aptă să execute mişcări în toate direcţiile, dar nu- i încă modelată după tipicul 
spaţiului grafic al caietului, care solicită o mişcare calculată, îngrădită, limitată, într-un anume fel 
distribuita în spaţiu.  

Există mari diferenţe între modul cum scrie adultul, care este atent aproape numai la conţinut,  
actul însuşi al scrierii funcţionând de la sine, prin mecanisme de control implicit şi modul cum 
învaţă copilul să o facă, pentru care confruntarea cu materia rebarbativă a cuvântului este un 
veritabil „alpinism”. El trebuie să urce desfăşurat pe „versanţii” fiecărei litere, să coboare şi să 
înceapă un nou urcuş, denumind cu glas tare „obstacolul” , care este litera, trebuind să fie atent: la 
tot cuvântul, ca să ştie ce urmează să facă, la şirul propoziţiei, la dimensiunile spaţiului grafic, ca să 
vadă cum continuă, cum trece de la un rând la altul, divizând cuvântul pe segmente (silabe). Se 
instituie un „du-te vino” continuu între percepţie şi acţiune, între pronunţie şi audiţie, între scriere, 
vedere şi re-vedere, între modelarea sonoră a literei şi cuvântului şi modelarea lor grafică, angajând, 
în ordine neuropsihică, o masă de impulsuri şi conexiuni între centru şi periferie, între motor – 
senzorial şi reprezentarea în plan ideal, care trebuie să se asocieze şi să funcţioneze în circuit închis-
deschis. Pentru a se închega corect, tot acest proces de învăţare, care cere consum energetic, efort, 
concentrare dar şi comutativitate în planul atenţiei, trebuie să beneficieze de indici de orientare 
stabili, esenţiali.  

Dobândirea citit–scrisului de către elevul din clasa întâi, ca şi dobândirea altor abilităţi iniţiale 
trebuie văzute nu numai de pe poziţia sarcinilor curente ale instruirii, ci şi din perspectiva destinaţiei 
lor ulterioare: ce devin, la ce servesc, cum evoluează, cărui sistem de activităţi supraordonat se vor 
integra.  
 
 
Bibliografie:  
1. Dumitriu, G.; Dumitriu, C. – Psihopedagogia, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 

2003; 
2. Golu, Pantelimon; Zlate, Mielu; Verza, Emil – Psihologia copilului, Bucureşti, Editura Didactică 

şi Pedagogică R.A, 1983. 
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STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE  
PRIN LECŢIILE DE LITERATURA PENTRU COPII 

 
Profesor Rodovica Bindea  

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru 
 

Gândirea critică este un proces complex, care începe cu acumularea activă a informaţiilor şi se 
termină cu luarea unor decizii bine argumentate. Gândirea critică la elevi nu se naşte spontan, de la 
sine, ci se învaţă prin practicarea ei şi prin conştientizarea acestei practici; pe măsura ce îşi dezvoltă 
capacitatea de a gândi critic, elevilor le sporeşte capacitatea de exprimare orală şi scrisă, coerentă şi 
convingătoare a gândurilor în orice context, autonomia în gândire, obişnuinţa de a formula sau 
demonstra judecăţi, precum şi capacitatea de a practica o critică constructivă. 

Gândirea critică se învaţă prin practicare şi conştientizare şi reprezintă o capacitate ce trebuie 
încurajată şi dezvoltată într-un mediu de învăţare adecvat, în urma căruia, prin experienţă proprie, 
sub îndrumarea profesorului, copilul dobândeşte anumite capacităţi şi abilităţi. 

Munca la clasă trebuie proiectată şi desfăşurată astfel încât să genereze un climat de încredere 
care să determine în rândul elevilor rezolvarea eficientă a problemelor în urma investigaţiei 
temeinice a dezbaterilor autentice şi a găsirii răspunsului adecvat. Consecutiv cu obişnuirea elevilor 
de a lucra în acest mod, aceştia vor dobândi deprinderi valoroase de gândire critică şi de învăţare 
eficientă şi autentică. 

 
Tema cercetării:  
Studierea posibilităţilor de dezvoltare a spiritului critic prin implementarea metodelor 

interactive la clasa a III a la lecţiile de literatură pentru copii. 
 
Prezentarea problemei cercetate: 
La nivelul simţului comun, termenului „critic” i se atribuie de multe ori o conotaţie negativă, 

însemnând de fapt a nu fi de acord cu ideile cuiva, a te împotrivi unor reguli sau norme. Trebuie 
spus însă că a gândi critic nu înseamnă neapărat a avea o poziţie negativă sau distructivă, ci 
dimpotrivă „înseamnă a susţine cu argumente convingătoare, raţionale anumite opinii şi a le 
respinge pe altele, a te îndoi, cu scopul de a obţine noi argumente care să-ţi întărească sau 
dimpotrivă să-ţi şubrezească propriile convingeri şi credinţe, a supune analizei şi evaluării orice 
idee personală sau aparţinând altora” (Dumitru, I., 2000 ). 

Gândirea critică nu trebuie înţeleasa ca „atac la persoana”, cel care gândeşte critic nu acceptă 
ideile altcuiva fără să pună întrebări, fără să vrea să ştie cauzele care au dus la fapte, cel care 
gândeşte critic caută alternative , este curios, îşi argumentează în mod raţional ideile, ţine seama de 
argumentele celorlalţi şi le analizează logic. 

Gândirea critică nu este altceva decât un mod de funcţionare a minţii noastre, care presupune 
activism, flexibilitate, deschidere spre schimbare, spre inovare. 

Gândirea critică este un proces complex, care începe cu acumularea activă a informaţiilor şi se 
termină cu luarea unor decizii bine argumentate. Gândirea critică la elevi nu se naşte spontan, de la 
sine, ci se învaţă prin practicarea ei şi prin conştientizarea acestei practici; pe măsura ce îşi dezvoltă 
capacitatea de a gândi critic, elevilor le sporeşte capacitatea de exprimare orală şi scrisă, coerentă şi 
convingătoare a gândurilor în orice context, autonomia în gândire, obişnuinţa de a formula sau 
demonstra judecăţi, precum şi capacitatea de a practica o critică constructivă. 

Putem spune că un elev are capacitatea de gândi critic atunci când: este capabil să-şi formeze o 
părere personală, originală, poate să aleagă raţional o opţiune dintre mai multe posibile şi să 
argumenteze alegerea făcută, are capacitatea să rezolve o problema în timp optim şi alegând calea 
cea mai simplă şi cea mai convenabilă, are capacitatea de a muncii în colaborare cu alţii, de a 
aprecia diferite puncte de vedere, de a recunoaşte şi aprecia punctele de vedere ale celor mai 
experimentaţi. 



11  

Se ştie că formarea unui limbaj care să fie expresia unei gândiri logice şi ordonate poate fi un 
instrument valoros pentru viitorul cetăţean aparţinând unei lumi în continuă schimbare. Acest 
limbaj se formează cu precădere prin activităţi şi mijloace specifice disciplinei „Limba şi literatura 
română”. 

Literatura îi ajută pe copii să străbată graniţa dintre mirare şi reflecţie, dintre reflecţie şi dialog, 
dintre dialog şi experienţă. 

          
Tipul cercetării: practic-aplicativă 
 
Obiectivele cercetării: 

1) Identificarea unor metode interactive pentru dezvoltarea spiritului critic care pot fi 
implementate  la clasa a III a în cadrul orelor de  Literatură pentru copii ; 

2) Determinarea nivelului de pregătire al elevilor implicaţi în cercetare; 
3) Înregistrarea, monitorizarea şi compararea rezultatelor obţinute de elevii experimentale şi de 

control, la pretest, posttest şi retest; 
4) Experimentarea unor metode didactice interactive: „Brainstorming-ul”, „Ciorchinele”, „Ştiu 

– Vreau să ştiu – Învăţ”, „Jurnalul dublu”, „Metoda SINELG” şi studiul eficienţei lor în 
dezvoltarea spiritului critic la orele de literatură pentru copii la clasa a III. 

5) Configurarea repertoriului de operaţii mintale de care devine conştient elevul în învăţare şi 
care îi dezvoltă spiritul critic; 

6) Realizarea proiectării didactice după modelul Evocare, Realizarea sensului şi Reflecţie, 
model ce favorizează exersarea spiritului critic. 

 
Ipoteza cercetării: Utilizarea metodelor interactive de grup, precum „Brainstorming-ul”, 
„Ciorchinele”, „Ştiu – Vreau să ştiu – Învăţ”, „Jurnalul dublu”, „Metoda SINELG”, „Diamantul”, 
termenii – cheie, scrierea liberă, lectura în perechi, reţeaua personajelor, cvintetul, cadranele, 
reţeaua discuţiilor, eseul de cinci minute, diagrama Venn – Euler în studiul literaturii pentru copii la 
clasa a III a  conduce la apariţia şi dezvoltarea spiritului critic al elevilor.   
 
Variabilele cercetării:  

Variabilă independentă – reprezintă factorul experimental controlat sau manipulat de către 
învăţător, respectiv modificarea, schimbarea pe care acesta a introdus-o pentru a studia efectele pe 
care le-a produs. În acest caz,  variabila independentă este reprezentată de metodele pentru 
stimularea spiritului critic: brainstorming-ul, ciorchinele, termenii – cheie, scrierea liberă, Ştiu – 
vreau să ştiu – învăţ,  metoda  SINELG, lectura în perechi, jurnalul dublu,  reţeaua personajelor, 
cvintetul, cadranele, reţeaua discuţiilor, eseul de cinci minute, diagrama Venn – Euler.  

Variabila dependentă – reprezintă efectul şi rezultatele obţinute în urma introducerii variabilei 
independente. Variabila dependentă este reprezentată de:  performanţele şcolare şi comportamentale 
ale elevilor, deprinderi sociale, deprinderi pentru dezvoltarea spiritului critic constructivist, 
deprinderi de utilizare a metodelor interactive pentru stimularea spiritului critic ca instrumente 
pentru predare – evaluare / autoevaluare eficienta. 
 
Coordonatele majore ale cercetării: 
 
Locul de desfăşurare a cercetării: Grup Şcolar „Liviu Rebreanu”, Maieru (mediu rural). 
Perioada de cercetare: anul şcolar 2009 – 2010 – perioada octombrie – mai 2010 
Eşantionul de participanţi:  

Eşantionul experimental: clasa a III a A, formată din 21 elevi cu nivel de dezvoltare fizică şi 
intelectuală corespunzătoare vârstei, care deţin competenţe corespunzătoare obiectivelor cadru şi de 
referinţa prevăzute în programa şcolară de limba şi literatura română la clasa a III-a. 

Eşantionul de control: clasa a III B, formată din 23 de elevi  cu nivel de dezvoltare fizică şi 
intelectuală corespunzătoare vârstei şi care, deasemenea, deţin competenţe corespunzătoare 
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obiectivelor cadru şi de referinţa prevăzute în programa şcolara de limba şi literatura română la 
clasa a III-a.  

Elevii din cele două grupe provin din medii familiale cu un nivel economic şi cultural 
asemănător, sunt relativ apropiate din punct de vedere al vârstei intelectuale reale şi din punct de 
vedere al nivelului de dezvoltare psiho-fizică. 
 
Eşantionul de conţinut:  

Abordarea conţinuturilor curriculare ale clasei a III a printr-o pedagogie interactiva a fost un 
mijloc eficient de implementare a metodelor interactive pentru stimularea spiritului critic, într-un 
climat social democratic, nestresant, natural, interdisciplinar, favorizat de libertatea fiecărui elev de 
a se implica activ şi interactiv în procesele de predare, învăţare, evaluare / autoevaluare. Aceasta  a 
fost calea aleasă pentu eşantionul experimental. La eşantionul de control activitatea s-a rezumat la 
sistemul clasic de proiectare şi predare-învăţare.  

Lista conţinuturilor parcurse la clasă: 
1. „Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă 
2. „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă („Pupăza din tei”) 
3. „Vizită” de I. L. Caragiale 
4. „Frunza” de Emil Gârleanu 
5. „Cioc! Cioc! Cioc!” de Emil Gârleanu 
6. „Primăvara” de George Coşbuc 
7. „Mama” de George Coşbuc 
8. „Sfârşit de toamnă” de Vasile Alecsandri 
9. „Miezul Iernei” de Vasile Alecsandri 
10. „Primăvara” de George Topârceanu 
11. „Ianoş Năzdrăvan” de Mihail Sadoveanu 
12. „Năvala lui Ţepeş” de Dimitrie Bolintineanu 
13. „Fraţii lui mowgli” după Joseph Rudyard Kipling 
14. „Povestea lui Cucurigu” de Eduard Laboulaye 
 

Metodologia cercetării:  
Importanţa educării şi stimulării gândirii critice nu mai e pusă în discuţie şi desigur, la aceasta 

trebuie să contribuie întregul proces instructiv – educativ. 
Pentru dezvoltarea gândirii critice, nu sunt de ajuns numai anumite predispoziţii înnăscute ale 

elevilor, ci şi sprijinul sistematic acordat de către învăţător pentru înţelegerea diversităţii ideilor. O 
condiţie necesară ar fi să le oferim în permanenţă modele de gândire critică, să folosim metode activ 
– participative, strategii R.W.C.T adecvate scopului propus. 

În cele ce urmează, voi da exemple de metode utilizate în cadrul lecţiilor opţionalului 
Literatură pentru copii în cele trei etape: evocare – realizarea sensului – reflecţia. 

În evocare, una dintre metodele folosite a fost brainstorming-ul. Această metodă denumită şi 
furtuna creierului sau afluxul de idei „dezgheaţă” mintea elevilor. La tema ,,Cartea” în cadrul  
opţionalului Literatură pentru copii, li s-a cerut elevilor să precizeze la ceea ce-i duce gândul 
atunci când rostesc cuvântul carte. Ideile au fost exprimate oral, apoi a fost evaluată calitatea 
acestora şi au fost selectate cele mai importante.  

Prin această metodă se dezvoltă spiritul creativ, se formează comportamente creative prin 
exersarea gândirii divergente. 

O altă metodă foarte îndrăgită de copii este ciorchinele. Este o metodă antrenantă care dă 
posibilitatea fiecărui copil să participe individual, în perechi sau în grup. Solicită gândirea elevilor, 
deoarece ei trebuie să treacă în revistă toate cunoştinţele în legătură cu un termen – nucleu, 
reprezentativ pentru lecţie. Elevii vor colabora, vor negocia, vor comunica şi vor scrie cu mult 
entuziasm. 

Întrebarea: ,,Ce am citit din opera lui George Coşbuc?”, adresată copiilor a dus la realizarea 
unui ciorchine interesant.  
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Metoda termenii – cheie a fost  şi ea utilizată în faza de evocare. Această metodă îi face curioşi 
pe elevi asupra conţinutului textului nou şi îi determină să fie atenţi atunci când citesc. Ei urmăresc 
contextul în care apar termenii cheie pentru a-i putea identifica şi dezbate. Elevii îşi spun părerea 
despre ce pot aceştia să reprezinte, cum se poate alcătui un nou text cu ei, cum pot fi integraţi unui 
alt context. 

De exemplu, la textul ,,Ianoş Năzdrăvan”, de Mihail Sadoveanu, elevilor li s-au dat în prealabil 
următorii termeni – cheie: Ianoş, îndărătnic, rândaş, prieten. Prin întrebări adresate copiilor se poate 
deschide un câmp de comunicare eficient şi constructiv pentru pregătirea înţelegerii noului text. 

Termenii – cheie îi ajută pe copii să facă analogii, să gândească la o succesiune logică în 
aranjarea acestor termeni. Ei îşi formează deprinderi de gândire critică prin analiză, analogie,  
conexiuni logice, sinteză, raportări la experienţa de viaţă, dezvoltându-şi imaginaţia creatoare. 

Scrierea liberă reprezintă o altă metodă folosită în evocare. Se cere elevilor să scrie tot ce le 
trece prin minte şi fără întrerupere, despre o temă care urmează să fie făcută, notând de asemenea  
tot ce-şi doresc să ştie. 

Li s-a cerut elevilor să scrie tot ce ştiu despre anotimpul primăvara, apoi s-a studiat textul 
,,Primăvara”, de George Coşbuc. 

Când citesc textul, elevii trebuie să fie atenţi dacă ideile lor au coincis cu ale scriitorului, dacă 
tema le-a satisfăcut curiozităţile şi le-a lămurit lucrurile asupra cărora n-au fost siguri. 

Una din strategiile R.W.C.T. complexe e ,,Ştiu – vreau să ştiu – învăţ”, care se realizează în 
toate cele trei etape: evocare – realizarea sensului – reflecţie. 

În evocare se completează rubricile 1 şi 2 ale tabelului: 
Ştiu Vreau să ştiu Învăţ 

   
  

Bazându-se pe experienţa lor şi pe cunoştinţele deja dobândite, elevii vor completa primele 
două rubrici. Trebuia să scrie tot ceea ce ştiu şi doresc să mai afle, de exemplu, despre Ion Creangă. 

Apelând la diverse surse, elevii vor învăţa şi vor înţelege noile cunoştinţe în realizarea 
sensului şi vor completa ultima rubrica. În reflecţie, elevii repetă ceea ce au învăţat, reluând 
informaţiile în succesiune logică. 

În etapa realizarea sensului pot fi utilizate următoarele metode: ,,SINELG” (Sistemul Interactiv 
de Notare şi Eficientizare a Lecturii şi Gândirii), procedeul recăutării, jurnalul dublu, jurnalul în 
trei părţi, lectura în perechi, ghidurile de studiu. 

Metoda SINELG implică activ elevul în munca pe text. Prin această metodă, se evită lectura 
banală, fără un scop. În textul supus lecturii, elevii trebuie să caute informaţii şi să le noteze astfel: 

 - pentru cuvinte şi expresii noi; 
+ - pentru expresii deosebite pe care apoi le pot utiliza în compunerile lor; 
! – pentru ceea ce-i contrariază. 
Textul ,,Frunza”, de Emil Gârleanu a avut ca rezultat al lecturii, la una din grupe, următoarele 

notări: 
 „S-a desfăcut din mugur, într-o dimineaţă caldă, a începutului de primăvară. Cea dintâi rază de 

soare s-a împletit (!) pe dânsa, ca o sârmă (+) de aur, făcând-o să tremure de fericirea unei asemenea 
atingeri. Ziua întâi i s-a părut scurtă şi apropierea nopţii o mâhni(). Lumina se stinse, răcoarea o 
făcu să se zgribulească, să se vâre între celelalte şi să aştepte până a doua zi, venirea soarelui.” 
(Emil Gârleanu – Frunza) 

Însemnările elevilor sunt discutate, explicate. Prin această metodă, se realizează lectura activă 
şi se îmbogăţeşte vocabularul cu expresii noi şi frumoase. 

Lectura în perechi e folosită tot în etapa realizarea sensului. Elevii grupaţi în perechi, citesc 
textul individual, cu foarte mare atenţie, astfel încât, la sfârşitul fiecărei părţi, să reţină cât mai 
multe lucruri din cele citite, să poată adresa întrebări şi să ofere răspunsuri. 
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Fiecare elev din pereche va avea pe rând, unul din următoarele roluri: 
 ,,reporterul” – cu propriile cuvinte face rezumatul fragmentului citit şi-l prezintă perechii, 
 ,,interlocutorul” – ascultă cu atenţie ce-i spune reporterul, îl completează şi îi adresează cel 

puţin o întrebare. 
Această metodă contribuie la învăţarea rapidă a lecţiei, la lămurirea şi înţelegerea unor 

probleme pe care singuri nu ar reuşi să şi le lămurească. 
O altă metodă folosită în realizarea sensului este jurnalul dublu. Pentru aplicarea ei, elevii 

trebuie să-şi împartă pagina în două părţi, trasând o linie verticală pe mijloc. În partea stângă se pot 
nota citate, fragmente reprezentate prin desene, benzi desenate, iar în partea dreaptă le vor comenta, 
vor justifica alegerea făcută, vor scrie ce i-a determinat să facă această alegere. Pot nota, de 
asemenea, impresii, sentimente, păreri.  

Reţeaua personajelor este metoda care se foloseşte pentru a caracteriza sau prezenta un 
personaj. În realizarea sensului, li se cere elevilor să citească textul cu atenţie, notând trăsăturile 
fizice şi sufleteşti ale personajului principal. Elevii vor scrie într-un cerc desenat în mijlocul paginii 
numele personajului. În cercuri satelit vor scrie citate, acţiuni, reformulări, care susţin caracterizarea 
respectivă.  

În etapa reflecţiei, se pot utiliza o serie de strategii specifice. 
Cvintetul reprezintă o poezie de cinci versuri care solicită capacitatea elevului de a rezuma şi 

sintetiza informaţii, idei, sentimente şi convingeri în exprimări concise, care exprimă reflecţii 
personale asupra subiectului. 

Realizarea cvintetului presupune respectarea următoarelor cerinţe: 
 Primul vers: un substantiv care denumeşte subiectul; 
 Al doilea vers: două adjective care descriu subiectul; 
 Al treilea vers: trei verbe, eventual la gerunziu; 
 Al patrulea vers: patru cuvinte care exprimă sentimente despre subiect; 
 Al cincilea vers: un cuvânt care exprimă esenţa subiectului. 
Exemplu de cvintet: 
                             ,,Mamă 
   bună, iubitoare 
   îngrijind, muncind, ocrotind 
   Te iubesc foarte mult. 
     Comoară.” 
O altă metodă utilizată în etapa reflecţie este cadranele.  
Pentru a o realiza, elevii împart foaia în patru prin trasarea a două drepte perpendiculare. 

Cadranele se numerotează de la unu până la patru. În fiecare cadran se scrie câte o sarcină de lucru. 
Exemplu: 
Cadranul 1: Tablourile poeziei 
Cadranul 2: Expresii frumoase 
Cadranul 3: Mesaje 
Cadranul 4: Desen 
Îmbinarea cititului cu scrisul, comunicarea cu desenul face ca această metodă să dezvolte la 

copii gustul estetic, orientarea în pagină. 
Reţeaua discuţiilor utilizată în realizarea sensului îi face pe elevi să-şi  argumenteze alegerile 

şi răspunsurile. În timp ce citesc textul, elevii sunt îndrumaţi să adune argumente pro şi contra 
referitoare la comportamentul sau atitudinea unui personaj din text.  

Eseul de cinci minute se foloseşte la finalul orei, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune ideile 
legate de tema lecţiei şi pentru a-i da învăţătorului o imagine mai clară despre ceea ce s-a întâmplat, 
în plan intelectual, în acea oră. Acest eseu le cere elevilor să scrie despre un lucru pe care l-au 
învăţat din lecţie şi să formuleze o întrebare. 

O altă metodă care se poate utiliza cu succes în reflecţie este diagrama Venn – Euler. Această 
metodă cere desenarea a două diagrame care se intersectează, în interiorul cărora se trec informaţii: 
asemănări şi deosebiri.  

Metodele R.W.C.T. se evidenţiază prin determinarea elevilor spre învăţare activă, dezvoltând 
gândirea lor critică. 
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Instrumentele de cercetare utilizate:  
1) teste pedagogice de cunoştinţe ( iniţial, final); 
2) lista de control; 
3) scara de clasificare. 
Testul iniţial a fost aplicat pentru determinarea nivelului de pregătire al celor două clase şi a 

urmărit capacitatea de exprimare orală şi în scris, vocabularul şi fluenţa exprimării, numărul de 
autori care pot fi prezentaţi sumar, liber, şi opere cunoscute.  S-au avut în vedere şi calificativele 
anuale obţinute la finele clasei a II-a la disciplina limba şi literatura română.. 

Testul final a avut în vedere aceiaşi itemi, raportând cunoştinţele şi capacităţile la nivelul clasei 
a treia – final. S-au umărit în etapa posttest şi calificativele anuale la limba şi literatura română, 
finele clasei a III-a. 
 

Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor 
Prin studiul documentelor curriculare am realizat o comparaţie calificativelor şcolare obţinute 

de elevii  clasei experimentale la disciplina limba şi literatura română (eşantionului de elevi) la 
finalul clasei a II-a şi a III-a , prezentată în tabelul şi graficul de mai jos: 
Tabelul 1. 

Clasa Calificative anuale 
Foarte bine Bine Suficient Insuficient 

a II-a 6 10 5 0 
a III-a 8 11 2 0 

 
Fig.1. – Diagrama comparativă a calificativelor la limba şi literatura română, clasa a II-a şi a III-a 
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Se observă o îmbunătăţire evidentă a calificativelor de FB (de la 6 la 8) şi B (de la 10 la 11) şi 

scăderea celor de S (de la 5 la 3). Fiindcă nu am realizat un experiment în care să izolăm alţi factori 
ce ar putea influenţa performanţele elevilor nu putem postula că îmbunătăţirea se datorează exclusiv 
metodelor interactive folosite în procesul de predare-învăţare, dar este un argument în privinţa 
avantajelor folosirii lor. 

Testele au fost notate cu puncte (maxim 100, din care 10 puncte sunt din oficiu) transformate în 
notă (10 puncte echivalează un punct - notă). A urmat transferarea notei în calificativ final (scală 1-
5). Rezultatele au fost consemnate, amănunţit, în tabele, pentru fiecare grupă, mai întâi pentru 
eşantionul experimental, apoi pentru cel de control.                

Procentual, situaţia este următoarea: 
Tabelul  2. 

Rezultatele Grupul experimental Grupul de control 

Test initial Test final Test initial Test final 
Foarte bune 8 - (38 %) 13 - (62 %) 8 - (35 %) 11 - (49 %) 

Bune 4 - (19 %) 7 - (33 %) 6 - (26 %) 4 - (17 %) 
Medii    4 - (19 %) 0 - (0 %) 4 - (17 %) 4 - (17 %) 
Slabe    2 - (10 %) 1 - (5 %) 2 - (9 %) 1 - (4 %) 

Foarte slabe    3 - (14 %) 0 - (0 %) 3 - (13 %)  3 - (13 %) 
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Comparativ, rezultatele sunt mult mai bune la grupul experimental:  
 
GRUPUL EXPERIMENTAL: 
Fig. 2. Rezultatele testului iniţial 
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Fig. 3. Rezultatele tesului final 
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GRUPUL DE CONTROL: 
Fig. 4. Rezultatele tesului iniţial     Fig. 5. Rezultatele tesului final 
 

Saltul calitativ este  semnificativ la grupul experimental şi se constată că 95 % din totalul 
rezultatelor obţinute la testul final sunt bune şi foarte bune, comparativ cu procentul de 66 % 
obţinut la grupul de control. În acelaşi timp, există un singur caz cu rezultate slabe, un copil cu 
frecvente dificultăţi de învăţare generate de disfuncţionalităţi ale auzului fonamatic şi ale 
analizatorului vizual care nu au permis activizarea cu maximă eficienţă  a subiectului pe parcursul 
activităţilor, ca în situaţiile normale.  
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Diversitatea situaţiilor de învăţare şi, mai cu seamă, gama de metode utilizate au condus la 
formarea deprinderilor de muncă independentă şi dezvoltarea gândirii, determinând rapiditate, 
flexibilitate, capacitate mare de transfer. 

Dacă echivalăm rezultatele obţinute cu categoria „calificativ”, obţinem:  
 FB – pentru rezultate foarte bune; 
 B – pentru rezultate bune; 
 M – pentru rezultate medii; 
 S – pentru rezultate slabe; 
 FS – pentru rezultate foarte slabe. 

Comparând rezultatele bun şi foarte bune, cumulat, cu rezultatele medii, slabe şi foarte slabe, se 
constată: 

 
Tabelul 3. 

Grupurile Rezultate bune şi foarte bune Rezultate medii, slabe şi foarte 
slabe 

Grupul experimental 95 % 5 % 
Grupul de control 66 % 34 % 

 
Fig. 6. Reprezentarea comparativă a rezultatelor finale  
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Fig. 7. Reprezentarea comparativă a rezultatelor iniţiale şi finale la nivelul grupului 
experimental  
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Comparând rezultatele, doar la nivelul grupului experimental, se observă o creştere calitativă 
substanţială a procentului în cazul rezultatelor bune şi foarte bune şi o diminuare a mediocrităţii 
care ilustrează un salt calitativ considerabil la nivelul comunicării. 
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CONCLUZII  

 
Fără îndoială că lecţia de limbă în special, a fost şi trebuie să rămână, în ciuda abordărilor 

recente, exemplificate şi teoretizate amplu de Alina Pamfil, o lecţie despre şi de rigoare, una în care 
esenţială este asimilarea conceptelor în vederea aplicării lor în analiza faptelor de limbă. Lecţiile de 
literatură sunt mai flexibile din acest punct de vedere permiţând o varietate de abordări, metode şi 
tehnici. Esenţialul este ca prin ceea ce întreprinde profesorul, prin aspectele metodologice şi prin 
toate celelalte  elemente ale proiectării didactice, să înlesnească accesul elevului la nou, să-l ajute 
să-şi însuşească acel ansamblu de cunoştinţe şi capacităţi pe care trebuie să le utilizeze în rezolvarea  
situaţiilor de comprehensiune şi de producere de text. Cu alte cuvinte, să-şi dezvolte competenţele 
de comunicare.  

Am desfăşurat cu elevii clasei a III-a activităţi care au vizat trecerea de la concret la abstract, în 
vederea dezvoltării capacităţii de formulare şi exprimare a întrebărilor, precum şi de folosire în 
contexte cât mai variate a limbajului, toate acestea în condiţiile transformării clasei în grup de 
discuţii. 

O condiţie esenţială care a trebuit respectată în aceste activităţi de stimulare a gândirii critice a 
fost instaurarea unui climat favorabil, caracterizat printr-o tonalitate afectiv – pozitivă, printr-o 
libertate de exprimare, de înţelegere, de responsabilitate. 

Prin natura sa, elevul e o fiinţă activă, energică, flexibilă, curioasă. 
Profitând de aceste disponibilităţi, mi-am dorit să-i stimulez pe elevi să comunice, să caute 

legături între informaţii, să asocieze, să-şi imagineze, să găsească noi soluţii la problemele luate în 
discuţie, să facă presupuneri, să admită idei, să perfecţioneze ideile altora şi să le orienteze în 
direcţii noi, să vină cu propuneri. 

O condiţie a reuşitei a fost folosirea ritmică în cadrul E.R.R. a strategiilor R.W.C.T. care să 
contribuie la dezvoltarea gândirii critice. 

În fapt, ceea ce propun noile programe reprezintă o structurare a orelor de limba şi literatură 
conform modelului comunicativ- funcţional. Acesta reprezintă un mozaic armonios îmbinat al 
experienţelor didactice anterioare, „re-lecturate”, re-dimensionate din perspectiva individului ca 
ansamblu de potenţialităţi. Din perspectiva acestui model limba ar putea fi definită din punctul de 
vedere al viziunii coşeriene (Coşeriu, Eugenio, 1995), conform căreia reprezintă un sistem de semne 
simbolice în strânsă corelaţie cu manifestarea verbală a Eului vorbitor în intercomunicarea socială. 
Comunicarea se realizează prin acte lingvistice creative, de autoexprimare. Astfel, scenariul orelor 
de limba şi literatura (română) trebuie să reprezinte ansamblul posibilităţilor de autodefinire, de 
autocunoaştere, de autoexprimare prin dialogul complex elev – text literar, elev – profesor, elev – 
colegi. 

Modelul comunicativ funcţional ce are ca scop dezvoltarea competenţelor comunicaţionale se 
bazează şi favorizează învăţarea interactivă, mutând accentul de pe performanţă, pe competenţa 
lingvistică, de pe memorare, pe exersarea funcţiilor limbii, de pe prelegerile ex-catedră, pe învăţarea 
pe descoperire şi autodescoperire. Metodologia acestei strategii acţionale întruneşte demersurile 
variate ale posibilităţilor de exersare a acestor competenţe. Ceea ce am expus teoretic şi am 
exemplificat practic reprezintă o infimă parte din ceea ce înseamnă metodologia specifică modelului 
susmenţionat. 
 
 
ALGORITMUL PROIECTĂRII UNEI LECŢII PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE 
Înainte de a începe lecţia … 
MOTIVAŢIA 
De ce este importantă şi valoroasă această lecţie? Cum se leagă ea de ceea ce am predat deja şi de 
ceea ce voi preda mai departe? Ce ocazii de exersare a gândirii critice oferă această lecţie? 
OBIECTIVELE 
Ce cunoştinţe şi semnificaţii vor fi explorate sau transmise? Ce vor putea face elevii cu acestea? 
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CONDIŢII PREALABILE 
Ce trebuie să ştie şi să poată face un elev deja pentru a putea învăţa această lecţie? 
EVALUAREA 
Ce dovezi vor exista că elevul a învăţat lecţia? 
RESURSELE MATERIALE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI  
Cum vor fi gestionate resursele materiale şi timpul pentru diversele  activităţi? 
Lecţia propriu-zisă… 
EVOCAREA 
Cum vor fi conduşi elevii către formularea unor întrebări şi stabilirea unor scopuri pentru învăţare? 
Cum vor ajunge să-şi examineze cunoştinţele anterioare? 
REALIZAREA SENSULUI 
Cum va fi explorat conţinutul de către elevi? Cum îşi vor monitoriza ei înţelegerea acestui conţinut? 
REFLECŢIA 
Cum vor utiliza elevii cunoştinţele dobândite în cadrul lecţiei? Cum vor fi îndrumaţi să caute 
informaţii suplimentare, răspunsuri la întrebările care mai există şi rezolvări pentru neclarităţile 
rămase? 
ÎNCHEIERE 
La ce concluzii trebuie să se ajungă până la sfârşitul lecţiei? În ce măsură este de dorit să se rezolve 
problemele ridicate? 
După lecţie… 
EXTENSIE 
Ce alte lucruri pot fi învăţate pornind de la această lecţie? Ce ar trebui să facă elevii odată ce s-a 
terminat lecţia? 
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CONTRIBUŢIA COMPUNERII ŞI REZOLVĂRII DE PROBLEME ŞI 
EXERCIŢII LA DEZVOLTAREA GÂNDIRII LOGICE A ELEVILOR  
 
 

                                         Prof. înv. primar Suzana Dumitru,   
Şcoala Gimnazială „Ion Minulescu” Piteşti, Argeş 

 
 

Constatând nevoia sporită de exerciţii şi probleme cu caracter aplicativ, pentru exersarea 
gândirii logice a elevilor şi pentru stimularea creativităţii lor, am căutat încă din clasa I să le formez 
acestora deprinderea de a le rezolva cu uşurinţă. Pentru aceasta, încă de la primele probleme 
rezolvate în clasa I, am folosit material didactic, am căutat să-i fac pe copii să înţeleagă enunţul,  să 
sesizeze legăturile  ce există  între datele problemei. 

Un rol deosebit în rezolvarea problemelor l-au avut desenele, schemele, care ilustrează 
conţinutul problemei şi care o fac accesibilă, clasificând logica relaţiei dintre date şi dirijând elevul 
într-un raţionament matematic sistematic şi complex. Să emită ipoteze, să întreprindă diverse 
căutări, presupuneri, să stabilească diferite relaţii, să găsească drumul spre descoperirea necu-
noscutei care pe măsură ce se pătrunde tot mai adânc în miezul problemei, se lasă descoperită. 

După rezolvarea problemei am obişnuit elevii să verifice corectitudinea raţionamentului şi nu 
numai rezultatul obţinut şi să încerce şi alte căi de rezolvare, solicitându-le astfel efortul gândirii la 
un nivel înalt şi cultivându-le ingeniozitatea şi capacitatea de a alege calea cea mai rapidă şi 
economicoasă de rezolvare. 

Transpunerea rezolvării problemei într-un singur exerciţiu a condus la formarea unei gândiri 
pluricuprinzătoare şi sintetice în acelaşi timp. Exerciţiile de sintetizare a  rezolvării problemei într-
un singur exerciţiu, cu datele numerice ale problemei, apoi cu simbolurile literale, au fost modalităţi 
prin care am exersat gândirea elevilor în generalizarea algoritmului de rezolvare a problemei. 

Am constatat că aveam totuşi un număr destul de mare de copii care nu rezolvau probleme cu 
uşurinţă. Mi-am explicat acest fenomen ca fiind urmarea numărului insuficient de probleme lucrate 
şi a slabei preocupări pentru alcătuirea de probleme de către elevi.  

Pornind de la această realitate, am căutat să înlătur lipsurile, rezervând mai multe ore pentru 
rezolvarea problemelor şi folosind procedee variate, care să-i stimuleze, să-i activeze pe elevi. 

Una dintre metodele pe care le-am folosit spre a-i determina pe elevi să cunoască enunţul 
problemei, să poată sesiza relaţiile dintre datele problemei şi pentru a-i face să rezolve cu mai multă 
uşurinţă, a fost metoda grafică. 

Pentru a-i determina pe copii să-şi însuşească mai profund raportul dintre datele problemei, am 
folosit procedeul modificării şi complicării enunţului şi al cerinţei. Am avut astfel posibilitatea să 
demonstrez cum se schimbă rezolvarea problemei în legătură cu schimbarea enunţului sau a datelor 
problemei. O altă modalitate care să conducă la realizarea obiectivului fixat a fost aceea de a 
rezolva probleme în care se schimbă cerinţa problemei iniţiale. S-a observat astfel că dacă s-a 
modificat întrebarea, s-a modificat şi modul de rezolvare a problemei. 

De asemenea, am propus elevilor spre rezolvare probleme în care am modificat eu enunţul, 
introducând o dată nouă, apoi am cerut elevilor să observe cum ar trebui modificată cerinţa 
problemei, în funcţie de data introdusă. Astfel, am dezvoltat atenţia copiilor faţă de textul problemei 
şi de întrebarea ei, le-am demonstrat că fiecare cuvânt a avut o însemnătate bine definită, că fiecare 
element introdus  în problemă a atras după sine noi cerinţe de care s-a ţinut seama. 

Compunerea de probleme este o activitate complexă, elevul fiind obligat să respecte structura 
exerciţiului sau a figurii date şi, în raport cu aceasta, să elaboreze textul problemei, text al cărui 
raţionament să reclame rezolvarea oferită. Complexitatea acestui gen de activitate intelectuală 
constă în faptul că ea presupune, pe lângă stăpânirea tehnicilor de calcul şi a deprinderilor de a 
stabili raţionamente logice, un vocabular bogat, face apel la toate cunoştinţele dobândite pentru a 
elabora un text cu conţinut realist. 
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Importanta este, de asemenea, influenţa jocurilor şi exerciţiilor de calcul mintal în asimilarea cu 
succes a operaţiilor aritmetice, din următoarele considerente: 

 contribuţia deosebită a acestor exerciţii şi jocuri în dezvoltarea proceselor psihic la elevi: 
memorie, judecată logică, atenţie, capacitatea de analiză, sinteză şi flexibilitatea gândirii; 

 rezultatele bune obţinute la clasă, materializate în procentul sporit de elevi care au asimilat 
operaţiunile aritmetice şi pentru care calculul în scris a devenit foarte simplu după ce s-a 
fundamentat calculul mintal, creând astfel o pondere mare rezolvării problemelor 
matematice. Rezolvarea şi compunerea de exerciţii şi probleme au asigurat succes: 

 în învingerea unor dificultăţi în asimilarea matematicii şi i-au bucurat pe copii când soluţiile 
date de ei au fost cele reale; 

 prin insistenţa la ore pe exerciţii şi probleme anume alese pentru “gimnastica spirituală” 
(activitate pregătitoare) am anticipat şi facilitat asimilarea algoritmilor de calcul; 

 elevii au înţeles că matematica face deopotrivă apel la gândire, judecată profundă, atenţie, 
spirit de observaţie şi un bun matematician, acţionează simultan pe toate aceste coordonate. 

Indiferent de modul de organizare şi desfăşurare a lecţiilor, muncii de rezolvare a problemelor 
şi exerciţiilor i-au implicat un caracter educativ. Pentru aceasta, în structura problemelor şi 
exerciţiilor am avut în vedere experienţa de viaţă a elevilor, activitatea lor în şcoală, în familie, 
activitatea în afara şcolii. 

Referindu-se la necesitatea antrenamentului în munca de rezolvare a problemelor, George 
Polya menţionează că: “A şti să rezolvi probleme este o îndrumare practică, o deprindere, cum este 
înotul, şahul sau cântatul la pian care se poate învăţa numai prin imitare şi exerciţii… dacă vreţi să 
învăţaţi înotul, trebuie să intraţi în apă, iar dacă vreţi să învăţaţi probleme, trebuie să rezolvaţi 
probleme.” (Polya, George, Cum rezolvăm o problemă, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1965, pag. 84) 

Această antrenare la efort personal constituie o condiţie necesară pentru cel care învaţă 
matematica, dezvoltându-şi astfel gândirea logică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
 
1. Ana, Dumitru; Ana, Maria Luiza; Logel, Dumitru; Stroescu-Logel, Elena - „Metodica predării 
matematiciii la clasele I-IV”, Piteşti,  Editura Carminis, 2003; 
2. Polya, George – „Cum rezolvăm o problemă”, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1965. 
 
 
 



22

JOC PENTRU ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 
                
 

Prof. pentru învăţământ preşcolar Silvia Ana Paraschiv  
Gradinița cu Program Normal Cataloi, Tulcea 

 
 
ACTIVITATEA DE GRUP: 
Scopul celei de-a treia componente a Întâlnirii de dimineață este crearea coeziunii grupului, 

accentuarea cooperarii, includerii și participarii. Activitatea de grup încurajează exprimarea liberă, 
comunicarea, învățarea socială, într-un mediu bazat pe încredere și susținere. Fiecare membru al 
grupului se integrează jucându-se, cântând, luând parte, alături de grup, de colectivitate, la activități 
distractive, plăcute, energizante, non-competitive. 

 
 

Tema:CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT? 
Tema săptămânii: „DELTA DUNĂRII-COLŢ DE RAI” 
Denumirea jocului: „Să ajutăm un turist rătăcit” 
Scopul jocului: Sistematizarea cumostintelor copiilor cu privire la viata din DELTA DUNARII. 

Un turist care a ajuns în localitatea Cataloi, pornit în călătorie pentru a vizita frumuseţile ţării, a 
fost invitat de Grupa URSULEŢILOR din Grădiniţa Cataloi, să-i arate locul cel mai atrăgător din 
Dobrogea: Delta Dunării. Şi cel mai la îndemână instrument este Harta Deltei. 
 
Materiale necesare: 

 22 de jetoane: pe faţa jetonului  este o părticică din harta Deltei, iar pe spatele fiecărui jeton 
este  un peşte, o plantă, un animal sau o pasăre care trăieste in Delta Dunării; 

 o planşă împărţită în 22 de pătrate pe care sunt lipite umbrele fiecărui elemnt de pe jeton; 
 siluete cu peşti, plante, animale şi păsări care trăiesc în Delta Dunării; 
 săculeţ; 
 afişe pe care scrie: Peşti, Plante, Animale, Păsări; 

 
Sugestii de desfăşurare: 

Copiii sunt aşezaţi pe covor, în cerc, iar la mijloc se află planşa pe care sunt desenate umbrele 
imaginilor de pe jetoanele din plic. Conform metodei „MÂNA OARBĂ” fiecare copil extrage  
dintr-un săculeţ câte un jeton pe care, pe o parte este desenat un peşte,  o plantă, o pasăre sau un 
animal care trăieşte in DELTA DUNĂRII, iar pe cealaltă parte a jetonului este o bucăţică din 
imaginea hărţii Deltei Dunării. Fiecare copil va primi în piept un ecuson identic cu imaginea extrasă 
din plic. 

Când educatoarea ridică afişul pe care scrie „PEŞTI”, copiii care au desenaţi peşti pe jeton, 
caută umbra fiecăruia şi îl aşează pe foaia de puzzle. La fel vor proceda şi copiii care au desenate 
„Plante”, „Animale”, „Păsări”. Astfel, a fost refăcut întregul (puzzel-ul), realizându-se astfel Harta 
Deltei Dunării. 

Educatoarea le cere copiilor să se grupeze în funţie de ceea ce sunt, respectiv „Pesti”, „Plante” , 
„Animale”, „Păsări”, apoi să compună câteva versuri simple împreună în care să se regăsească 
îndemnuri ecologice şi insuşiri specifice pentru fiecare. 

 
1. GRUPA  PEŞTILOR:  

Noi suntem peşti, 
În apa Dunării trăim,  
Prin icre ne înmulţim,  
Vă rugăm să ne ocrotiţi  
Şi apa să nu o murdăriţi! 
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2. GRUPA PLANTELOR:  

Suntem plante minunate, 
De prin Delta Dunării adunate 
Nuferi, papură şi stuf. 
Încântăm privirile şi ocrotim păsările! 
 

3. GRUPA ANIMALELOR:   
Suntem animale rare 
În Delta Dunării trăim 
De lege suntem ocrotite 
Şi vă rugăm cu  toţi în cor: 
FERIŢI-NE DE VÂNĂTOR! 
 

4. GRUPA PĂSĂRILOR: 
Păsări minunate,  
Cu pene colorate, 
Cuiburi ne-am făcut, 
Şi puiii i-am crescut. 
Iar voi copii frumoşi  
 Să ne ocrotiţi! 
 
În finalul jocului, copiii formează un cerc (FLORA și FAUNA Deltei), se ţin de mânuţe şi imită 

mişcarea valurilor pe melodia VALURILE DUNĂRII (Iosif. Ivanovici), recitând împreună cu 
educatoarea versurile:  

Noi în Delta Dunării trăim 
Şi pe cei ce ne ocrotesc îi iubim. 
Apa nu o poluează  
Şi natura curată o păstrează! 
 
Copiii pornesc către centre, recitând împreună cu eductoarea urmatoarele versuri:    

Puzzel-ul l-am întregit 
Delta Dunării am descoperit. 
Către sectoare ne îndreptăm 
Şi împreună acum lucrăm 
Să realizăm o machetă minunată 
Ce va fi de toţi admirată. 
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PROIECT INTERDISCIPLINAR PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 
„PE CĂRĂRILE TOAMNEI” 

 
Profesor Dorina Hadarau

 Tema: 

,,PE CĂRĂRILE TOAMNEI” 
Argument 
Frumusetea toamnei, zana cu haina multicolore, bogatiile ei, ofera pretextul  prin care copiii 
indraznesc sa-si cladeasca o lume de basm, unde locul in care traiesc devine castelul cel mai maret, 
iar personajele cele mai iubite sunt de fapt oamenii din jur, familia. Toate acestea sunt creionate in 
culori pastel si impodobite cu migala si mestesug in sunete de clopotel….de scoala.  
"Pentru oameni , toamna este timpul recoltei , al adunării roadelor.Pentru natură , toamna este o 
perioadă a insamantarii , a risipirii in cele patru vânturi."Edwin Way Teale  

Întrebări cheie :  
      Cum imi influenteaza toamna viata? 
      Care sunt caracteristicile toamnei? 
      Ce se intâmpla cu plantele? 
      Ce fac animalele? 
      Ce fac oamenii? 
Arii curriculare: 

Comunicare in limba română 
Matematica şi explorarea mediului 
Educaţie pentru societate 
Arte vizuale şi lucru manual 
Muzica şi mişcare 
Deprindere personala 
Structura proiectului:  
 

  

  

Competenţe ale învăţării integrate 

C.L.R. 1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme 
familiare, rostit clar si rar  
C.L.R. 2.2.Oferirea de informaţii referitoare la sine si la universul 
apropiat prin mesaje scurte; 
M.E.M. 3.2 Manifestarea curiozitătii pentru observarea unor 
fenomene/procese/structure repetitive simple din mediul apropiat, in 
scopul identificării unor regularitati 
M.E.M. 1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-5 
M.E.M. 5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat; 
E.S.  1.2. Punerea în practică a unor norme elementare de conduită 
în contexte familiare;   
A.V./L.M. 1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, 
exprimat prin desen/pictură/ modelaj/colaj/film/desen animat, care 
reflectă un context familiar 
A.V./L.M. 2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând 
la forme simple de exprimare specifice artelor 
M.M. 2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată 
de text; 
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-Cunoştinţe   

  

 

- Acte de vorbire : memorizare poezia Toamna de Demostene  Botez 
- Roadele toamnei: fructe , legume 
- Animale: condiţii de viaţă 
- Norme de conduită în contexte diferite; 
- Cântece şi jocuri muzicale; 
- Colaje şi lucrări plastice; 

-Capacităţi 
instrumentale 

   

Înţelegerea mesajului oral in context global. 
Memorizarea unor secvenţe preferate,poeziei 
Observarea mediului înconjurător pentru a identifica,sorta şi număra 
Realizarea unor lucrări prin care să se asocieze elemente de exprimare 
plastică. 

-Atitudini si valori 

  

Relaţionarea pozitivă cu mediul social şi  înconjurător. 
Creşterea interesului pentru o  hrană sănătoasă. 
Valorificarea  efectelor benefice ale conduitei morale 

  Planificarea timpului: 3 săptămâni 
  Resurse:  
             -materiale:       poezii, ilustraţii, jetoane cu fructe şi legume de toamnă, acuarele,coli de     
                                           hârtie,lipici,plastelină planşe,  
             -procedurale:  memorizarea, convorbirea, joc de rol, joc de mişcare, observarea,                  
  forme de organizare:  frontal, individual, pe grupe 
 

  Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 

  Schemă orientativă pentru activităţi 
 I. ,,Bogăţiile toamnei” 
Comunicare în limba română :   
       - memorizarea poeziei („Toamna”) 

-  joc :”Completează răspunsul!” 
Matematică şi explorarea mediului 
       - „Cămara bunicii”  (observarea,numărarea,sortarea fructelor şi a legumelor) 
       -   joc :”Culesul cartofilor” 
Muzică şi mişcare :   

     -Cântec cu mişcare: „A, a, a , acum e toamnă...! 
Arte vizuale şi lucru manual:  
          - modelare fructe/ legume  
          - Copacul desfrunzit-colaj 
  
 Educație pentru societate: 

- Joc de rol :  :”La piaţă” 
Deprindere personală: 

-,,Cu ce ma imbrac in anotimpul toamna?” 
 
 
II. „Culorile toamnei” 
Comunicare in limba română:   
        - „Poveste de toamna” de Titel Constantinescu 
        -  ,,Inceput de toamna” de Vasile Versavia  
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Matematica si exploararea mediului  
        -A cata leguma lipseste? 
        -Pune tot atatea fructe cat arata jetonul! 
 

Arte vizuale şi lucru manual: 
- „Frunze”-amprentare 
- ,,Cosul toamnei”-colaj 
 

Educaţie pentru societate 
            - Ne ajutam parintii”-(bun/harnic-fapte bune/fapte rele) 
.           - joc de rol „Ghiceşte cine sunt!” 
 

  Muzică şi mişcare :     
- „Supa de zarzavat” 
- Crearea de jocuri pe linii melodice 
 

Deprindere personala: 
-,,Stim sa ne gospodarim!” 
 

III. ,,Florile toamnei” 
 
Comunicare in limba română: 
-,,Crizantema”-memorizare 
-,,Spune repede si bine”-j.did 
 
Matematica si exploarerea mediului: 
-,,In gradina cu flori” (observare, numarare, sortare crizantema/tufanica)” 
-,,Arata jetonul potrivit!” 
 
Arte vizuale si lucru manual: 
-,,Crizantema/tufanica”-pictura 
-,,Crizantema”-modelaj 
 
Educatie pentru societate: 
-joc de rol: ,,La florarie” 
 
Muzica si miscare: 
-,,Sufla vantul frunzele”-cantare in colectiv 
 
Deprindere personala: 
-,,Ce-mi place mie?” 

Evaluare: -observare sistematica, expozitii cu lucrarile elevilor, lucrare colectiva, portofoliile 
elevilor, fise de evaluare 
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ABORDAREA PEDAGOGICĂ A EDUCAŢIEI  
PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ (ECD) 

 
Prof.  înv. primar Adriana Năstase 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Ţăndărei, jud. Ialomiţa 
 

Lumea se află într-o continuă transformare în care schimbările se succed rapid, în care 
diversitatea este o realitate, fapt care necesită formarea tinerilor de azi în cetaţeni activi mâine, 
informaţi şi responsabili pentru acţiunile lor prezente şi viitoare. 

Într-un astfel de context, educaţia dobândeşte rolul cel mai important în formarea şi dezvoltarea 
personalităţilor compatibile cu nevoile actuale de cetăţeni activi. Deprinderile şi abilităţile de viaţă 
pot fi deprinse în mod organizat prin implementarea unor activităţi în mediu formal şi nonformal 
sau în mod neorganizat în cadrul familiei,în comunitate  sau în medii  informale. 

Cadrele didactice,pentru realizarea unei educaţii pentru cetăţenie activă,democratică superioară 
în şcoli, trebuie să beneficieze de o formare profesională iniţială şi continuă de calitate superioară . 
elemente de ducaţie civică sau pentru cetăţenie activă, se regăsesc în diferitele sisteme educaţionale 
ale ţărilor europene. Multe dintre ele pun accentul pe informarea elevilor cu privire la sistemul 
politic din ţara lor, modelul de bază fiind caracteristic formării cetăţeniei pasive. De aceea, pentru 
mulţi dintre oameni cetăţenia însemnând o datorie minimală de a respecta legile şi drepturile 
oamenilor. 

În faţa unor provocări la  nivelul  Europei cum sunt conflictele etnice, aparitia tehnologiilor de 
informaţie şi comunicare, problemele de mediu, migraţia populaţiei, interconectarea sistemelor 
politice,economice şi culturale, educaţia le-a abordat ca pe nişte  provocări pentru crearea modelului 
de cetăţenie europeană. 

Modelele tradiţionale de educaţie nu dispun de toate strategiile de formare a tipului de cetăţean 
activ, informat, responsabil şi competent. Pentru implicarea reală în viaţa societăţii, sunt necesare 
noi forme de educaţie care să fie în aceeaşi măsură practice şi teoretice, să pornească de la 
problemele reale care influenţează elevii şi comunităţile în care aceştia trăiesc, să se bazeze pe 
participarea la viaţa şcolii, precum şi pe un curriculum formal1. 

Răspunzând necesităţii de consolidare şi de dezvoltare a democraţiei prin educaţie, Consiliul 
Europei şi Uniunea Europeană au încercat să elaboreze şi să promoveze noi forme de ECD care se 
pot aplica oriunde în Europa: 

a) Consiliul Europei 
Consiliul Europei a lansat, în 1997, un amplu proiect cu privire la ECD, având o misiune triplă: 

clarificarea conceptelor cheie, elaborarea strategiilor de predare şi învăţare, stabilirea şi 
monitorizarea practicilor de învăţare inovatoare în aşa numitele „spaţii ale cetăţeniei”. 

Astfel, ECD nu poate fi redusă la o singură disciplină, materie şcolară, metodă de predare sau 
de formare, instituţie de învăţământ sau mediu de învăţare, resursă pentru învăţare, grup de elevi sau 
o anumită perioadă de studiu. ECD reprezintă o abordare cuprinzătoare şi integrală care include, 
în perspectiva învăţării permanente, o gamă largă de alte modalităţi de abordare, programe şi 
iniţiative formale, informale, precum şi nonformale – cum ar fi educaţia civică şi politică, drepturile 
omului, educaţia interculturală şi pentru pace, educaţia globală, educaţia pentru dezvoltare durabilă 
etc. 

Recomandarea precizează că educaţia pentru cetăţenie democratică trebuie să se afle în centrul 
procesului de elaborare a politicilor şi de reformă, şi că aceasta este fundamentală pentru misiunea 
principală a Consiliului Europei de a promova o societate liberă, tolerantă şi dreaptă2. 

b) Uniunea Europeană 
Uniunea Europeană include cetăţenia activă printre obiectivele sale strategice,având drept 

obiectiv de a transforma Europa în cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere 
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3. Programul detaliat de lucru pentru implementarea obiectivelor sistemelor de educaţie şi formare din Europa, 2002. 
 

din lume, capabilă de o creştere economic durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi cu 
un grad mai mare de coeziune socială3. 

 
Ce competenţe le sunt necesare profesorilor? 

 
Categorii generale: 
a.Cunoştinţe de specialitate: obiectivele şi scopurile ECD, capacităţile, aptitudinile şi valorile 

pe care trebuie să le formeze la tineri; 
 
b.Conţinutul curricular: înţelegerea contextului social, cultural, politic şi economic specific ţării 

, înţelegerea modului în care instituţiile reuşesc să apere democraţia, constituţia, drepturile omului şi 
drepturile civile; 

 
c.Metode de predare: elaborarea metodelor adecvate de predare 
 
Ca în cazul oricărei alte activităţi de predare-învăţare, există un ciclu: 

• planificare – selectarea obiectivelor de învăţare ţinând cont de ceea ce elevii au învăţat deja 
despre ECD şi conceperea activităţilor de învăţare pentru îndeplinirea obiectivelor; 
• implementare – desfăşurarea activităţilor de învăţare; 
• verificare – verificarea rezultatelor,produselor  eleviilor,în vederea demostrarii dacă au învăţat 
ceea ce se urmărea; 
• evaluare – reflectarea asupra reuşitei activităţii generale de învăţare şi planificarea activităţile de 
predare viitoare în consecinţă 
• inductive –expunerea unor probleme concrete de rezolvat sau asupra cărora trebuie să ia o 
decizie,să generalizeze pentru alte situaţii pornind de la acestea – în loc de a porni de la concepte 
abstracte; 
• active – elevii sunt încurajaţi să înveţe în timp ce desfăşoară o anumită acţiune, în loc de a asculta 
pur şi simplu ce li se spune; 
• relevante –conceperea unor activităţi de învăţare în jurul unor situaţii reale din viaţa şcolii sau a 
facultăţii, a comunităţii sau a lumii largi; 
• bazate pe colaborare – se folosesc activităţile pe grupuri şi învăţarea prin cooperare; 
• interactive – se organizează activitatea de predare pe baza unor discuţii şi dezbateri; 
• critice –elevii sunt încurajaţi să gândească ei înşişi, cerându-le opiniile şi punctele de vedere şi 
ajutându-i să-şi dezvolte capacităţile de argumentare; 
• bazate pe participare – elevii au posibilitatea să contribuie la propria învăţare, sugerând, de 
exemplu, subiecte de discuţie, de cercetare sau evaluându-şi propria activitate de învăţare sau pe cea 
a colegilor. 

 
d.Competente sociale si de management: dezvoltarea competentelor comunicare,colaborare cu 

membri ai comunitatii locale 
Stabilirea unui mediu de învăţare corespunzător 
Pentru ca învăţarea ECD să fie eficientă, profesorii vor crea un climat lipsit de orice 

ameninţare şi vor da posibilitatea tuturor de a vorbi liber, fără riscul de a fi ridiculizaţi. 
Modelarea competenţelor şi aptitudinilor, a valorilor şi a trăsăturilor de caracter 
În ECD, personalitatea profesorului amprentează „mesajul” ce urmează a fi transmis. 
Abordarea aspectelor controversate sau sensibile 
Tinerii îşi împărtăşesc opiniile şi ideile referitoare la aspecte reale care îi afectează pe ei sau 

comunităţile în care trăiesc. 
Stabilirea legăturilor cu restul comunităţii 
Educaţia în spiritul ECD depăşeşte graniţa formal a clasei extinzându-se în viaţa şcolii şi în 

comunitate. 
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e.Reflecţie şi ameliorare: ameliorarea periodică a ECD în funcţie de reuşita formării 
profesionale şi personale. 

Dezvoltarea personală 
Profesorii au nevoie să cultive autoreflecţia şi perioadele de repaus în care să analizeze şi să 

tragă concluzii din experienţele parcurse şi din practică. Aspecte importante ale autoreflecţiei, în 
special pentru ECD, includ conştientizarea de către profesori a propriilor valori şi trăsături de 
caracter şi conformitatea acestor valori cu abordarea activităţilor de predare şi învăţare a ECD. 

Dezvoltarea profesională 
Având în vedere natura dinamică a ECD şi pentru a asigura relevanţa ECD pentru elevi, este 

necesară reactualizarea periodică şi inovaţia în domeniul competenţelor – în special, în ceea ce 
priveşte cunoştinţele referitoare la ECD, cât şi metodele de predare şi învăţare 

Cooperarea 
Implicarea în activităţi de cooperare – de exemplu, acţionând şi învăţând cu şi de la alţii, în 

special de la colegii profesori şi alţi practicieni – contribuie atât la dezvoltarea personală şi 
profesională a profesorilor, cât şi la îmbunătăţirea practicii acestora în domeniul ECD. Lucrul în 
echipă în cadrul şcolii, apartenenţa la asociaţii profesionale din domeniul ECD, stabilirea de reţele 
la nivel local, naţional sau internaţional, proiectele şi schimburile europene şi internaţionale sunt 
exemple de astfel de cooperare. 

Autoevaluarea şcolii în domeniul ECD 
Într-o primă etapă a procesului de asigurare a calităţii, cadrele didactice au nevoie de 

capacitatea de a contribui la stabilirea obiectivelor şcolii în domeniul ECD şi la examinarea 
situaţiei, a punctelor slabe şi forte ale şcolii în îndeplinirea acestor obiective.abilitatea de a utiliza 
rezultatele autoevaluării ECD, de a lua în considerare evaluările externe (ca rapoartele de inspecţie 
şi rezultatele la examenele naţionale), de a identifica nevoile de ameliorare (cum ar fi formarea 
cadrelor didactice), de a analiza opţiunile şi etapele în procesul de ameliorare şi de a participa la 
dezbaterile pe tema planificării dezvoltării din cadrul şcolii. 

   
Exemplu de activitate: 
Ziua Drepturilor Copilului  
Un elev realizează un poster în care reprezintă în imagini şi texte din carta drepturilor omului. 

Elevul explică unui grup de vizitatori străini, utilizând limba engleză (valente ale personalitatii 
copilului format si, valorificate: competenţe şi aptitudini). Demonstrează responsabilitate şi 
mândrie pentru lucrarea realizată (valente ale personalitatii copilului formate si valorificate: valori 
şi trăsături de caracter). Este foarte documentat şi informat în domeniul studiat (valente ale 
personalitatii copilului format si valorificate: cunoaştere şi înţelegere). De asemenea, această 
experienţă a contrubuit la creşterea stimei de sine. 

Acest exemplu demonstrează că un elev îşi poate susţine cu tărie punctul de vedere fiind 
capabil să-şi exercite dreptul la opinie în public. El are nevoie de puţine resurse materiale, de aceea 
poate fi o activitate implementată în orice şcoală, din orice ţară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografie: 
Rolf Gollob, Edward Huddleston, Peter Krapf, Maria-Helena Salema, Vedrana Spajic-Vrkaš,  
Manual pentru formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică şi 
al educaţiei pentru drepturile omului, editor Edward Huddleston, TEHNE - Centrul pentru 
Dezvoltare şi Inovare în Educaţie, 2005 (pentru versiunea în limba română). 
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PLEDOARIE PENTRU COMUNICARE 
 

 
Învățător Viorica Ciupu 

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Suceava 
 

„O bună comunicare nu depinde de cât de bine spunem lucrurile,  
ci cât de bine suntem înţeleşi.” 

 (Andrew Grove) 
 
Despre comunicare 
 
Cât adevăr există în aceste cuvinte! În meseria mea (nu pot scrie despre o anumită disciplină; 

fiind învăţătoare, toate disciplinele sunt importante), comunicarea are un rol de necontestat. 
Succesul activităţii instructiv – educative este determinat, în cea mai mare parte, de natura şi 

calitatea relaţiilor de comunicare. Dacă nu se realizează comunicarea între educator şi educat, între 
elevi, rezultatul muncii din şcoală este nul. 

Noi învăţătorii, îmbinăm comunicarea didactică cu cea educaţională. Dacă ştim ce trebuie şi cât 
trebuie să spunem din materia propusă, dacă facem lecţia clară pentru inteligenţă şi interesantă 
pentru suflet şi voinţă, dacă provocăm plăcerea spiritului care ţine mintea încordată, asigurăm şi 
reuşita comunicării. 

 
Comunicarea didactică 
 
Comunicarea didactică presupune o interacţiune de tip feed-back privind atât informaţiile 

explicite, cât şi cele adiacente intenţionate sau formate în cursul comunicării, stând la baza oricărei 
intervenţii educative. Conţinutul cognitiv predat-învăţat în procesul didactic şi influenţarea 
formativă (asupra capacităţilor operaţionale, formării morale, estetice etc.) presupun o interacţiune 
permanentă între educator şi educat. Învăţătorul „citeşte” reacţiile elevilor, iar elevii „citesc” 
atitudinea învăţătorului şi fiecare dintre locutori îşi adaptează conduita comunicaţională ulterioară 
în funcţie de ceea ce receptează. 

Comunicarea eficientă trebuie să întrunească anumite condiţii: conţinutul relevant al mesajelor: 
informaţie actuală, bine structurată şi organizată, selectată potrivit particularităţilor clasei, 
argumentare logică, limbaj corect şi riguros, nivelul de conceptualizare adecvat elevilor; modul de 
prezentare: coerenţa logică, strategie de abordare variată, adecvată conţinutului şi scopului, 
implicare afectivă prin exprimarea interesului, pasiunii, convingerea copiilor de autoritatea şi 
competenţa învăţătorului; stil stimulator, antrenant, atrăgător al exprimării verbale pentru a crea o 
ambianţă favorabilă comunicării; concordanţă între comunicarea verbală şi nonverbală, 
comunicarea orală şi cea scrisă; relaţionarea cunoştinţelor din cadrul disciplinelor predate; tact în 
comunicare pentru a preveni distorsiunile: mod politicos de adresare, stimulator pentru a capta 
atenţia copiilor şi bunăvoinţa lor de a asculta şi de a participa activ la comunicare. 

 
Capacitatea de comunicare a elevilor 
 
Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare la elevii claselor primare implică realizarea 

unor sarcini specifice: asigurarea continuităţii acţiunii de dezvoltare a comunicării realizate în 
grădiniţă şi corelarea cu activităţile specifice şcolii; formarea unei pronunţări clare a sunetelor şi a 
cuvintelor şi corectarea greşelilor de pronunţie, activarea, îmbogăţirea şi nuanţarea expresivă a 
vocabularului; formarea exprimării orale şi scrise corecte sub aspect gramatical şi sub aspectul 
logicii sintactice; formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare în dialog, în expunere şi în 
descriere; formarea capacităţii de adaptare stilistică a comunicării. 
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În clasa de elevi se constituie o reţea complexă şi foarte bogată de relaţii între membrii săi. 
Relaţiile de comunicare constituie forma principală a interacţiunii şi, ca formă specific umană, 
comunicarea verbală. Cu ajutorul limbajului se realizează cunoaşterea interpersonală şi 
autocunoaşterea, constituirea şi dinamica relaţiilor simpatetice, coordonarea acţiunilor de grup, 
dezvoltarea sociabilităţii elevilor. 

Preocuparea pentru educaţia comunicării trebuie să se concretizeze în formarea unor priceperi 
şi deprinderi prin care să se rezolve pe cale paşnică conflictele ivite. Ascultarea este o verigă 
importantă a actului de comunicare. Copilul are ocazia să-şi exprime dificultatea, s-o conştientizeze 
mai bine, s-o analizeze şi, în felul acesta, uneori, ajunge singur la soluţie. Cea mai eficientă este 
ascultarea activă, prin care îi arătăm că îl ascultăm, îl încurajăm să continue. De mare succes sunt 
întrebările puse părţilor implicate în conflict şi repetarea răspunsurilor „adversarului” pentru a 
conştientiza efectele negative, precum şi un ton calm. Discuţiile desfăşurate pe un ton calm, dar 
totuşi autoritar, vor determina elevii să îşi recunoască greşelile. 

 
Rolul cadrului didactic în comunicare 
 
Comunicarea cu elevii presupune disponibilitate din partea învăţătorului, deschidere, abilităţi 

de ascultare şi exprimare verbală şi nonverbală a mesajelor. Învăţătorul are un rol esenţial în 
procesul de comunicare. El trebuie să fie atent cum se exprimă, cum formulează sarcinile 
încredinţate elevilor, trebuie să-şi domine manifestările afective, să propună soluţii, să pună în 
evidenţă calităţile interlocutorilor, să-i responsabilizeze. Trebuie să fie un bun mediator şi 
negociator. El trebuie să judece cu detaşare orice situaţie, să acorde sprijin oricui într-o situaţie de 
criză, să se facă ascultat, să fie discret şi să inspire încredere, să accepte cât mai multe oportunităţi 
de feed-back. Personalitatea învăţătorului se defineşte prin modelul uman de partener, apt să 
întărească încrederea elevilor în propria valoare, ajutându-l să-şi gasească identitatea. 

Rolul nostru, al învăţătorilor, este acela de a-i determina pe copii să comunice, să se implice 
activ în procesul de învăţare, să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii, să asculte şi să respecte 
opiniile diferite de ale lor, să remarce valoarea ideilor şi a opiniilor celorlalţi, să fie pregătiţi pentru 
a demonta sau a formula şi susţine judecăţi. Stilul nostru de conducere, metodele folosite, scopurile 
şi perspectivele comunicării, stările afective pozitive, structura de roluri etc. şi mai ales activitatea 
comună şcolară şi extraşcolară sunt esenţiale pentru coeziunea clasei. Pe acest fundal, competenţele 
comunicative ale elevilor claselor primare se formează în interacţiunea a numeroşi factori de natură 
psihologică, psihosocială şi pedagogică. De aceea este esenţială practicarea de către învăţători a 
unui stil comunicaţional adecvat particularităţilor de vârstă ale elevilor, adresarea cu precădere 
sensibilităţii copiilor, evitarea atitudinilor adversative, susţinerea şi încurajarea motivaţiei pentru 
formarea deprinderilor. Oportunitatea cunoaşterii şi aplicării de către învăţător a problematicii 
generale a comunicării şi a importanţei acesteia pentru eficientizarea stilului comunicaţional propriu 
sunt premise ale formării şi dezvoltării competenţelor comunicative ale elevilor, depind de modul în 
care se realizează comunicarea educatori-educaţi. 

 
Comunicarea cu părinţii 
 
Dacă pe copii îi iniţiem relativ uşor în arta conversaţiei, în a asculta, în a-şi exprima gândurile 

şi dorinţele, cu părinţii elevilor este mult mai dificil. Aceştia îşi consideră odorul ca fiind „cel mai 
cel” şi sunt uimiţi când li se spune contrariul. Comunicarea cu părinţii devine extrem de grea, mai 
ales când unii dintre ei nu vor să înţeleagă şi nici măcar să stea de vorbă. Sunt părinţi care comunică 
cu proprii copii, discută, află ce s-a întâmplat, soluţionând astfel conflictele, dar sunt unii care nu 
acceptă să li se spună că al lor copil a făcut ceva rău. 

 De multe ori este mai important modul cum comunici decât ce comunici; de aceea trebuie să 
dăm dovadă de foarte mult tact pedagogic, să formulăm corect mesajul, fără a lăsa loc de 
interpretare, să ştim să ascultăm, să înţelegem, să oferim modele de rezolvare a problemelor. Pentru 
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a obţine rezultatele unei bune educaţii este bine dacă părintele comunică cu învăţătorul, îi acceptă 
intenţiile, fără a se gândi că are ceva cu el/copilul, că tot ceea ce face este pentru binele lor. 

 
Blocaje în comunicare 
 
Uneori comunicarea, fie cu elevii, fie cu părinţii, nu se realizează aşa după cum ne-am dori sau 

după cum ne-am propus. Există anumite blocaje care pot determina ca mesajul să nu ajungă la 
receptor sau ajunge distorsionat. Blocajele în comunicare pot fi de mai multe feluri: blocaje care ţin 
de canalul de comunicare – zgomote, spaţiul îngust; blocaje de ordin cognitiv, care de cele mai 
multe ori duc la eşec şcolar, elevii primind mesajul, dar neînţelegându-l, nereuşind să stabilească 
conexiuni între vechile şi noile cunoştinţe; blocaje de ordin afectiv-dispoziţia personală a 
învăţătorului determină în mare măsură activitatea la clasă; el va ţine seama de dispoziţia afectivă a 
elevilor şi va căuta să afle cauza acesteia (oboseala, boala, lipsa de interes etc.); blocajele de tip 
relaţional – elevii trebuie să se simtă în siguranţă alături de noi, să simtă că activităţile  se 
desfăşoară într-un climat de securitate. Prejudecăţile sunt şi ele duşmanii unei bune comunicări. În 
cazul unor blocaje în comunicare, învăţătorii aleg unul sau mai multe comportamente comunicative, 
cum ar fi: de evaluare pozitivă, de suport, de evaluare negativă, de chestionare, de ameninţare 
moderată, de identificare, de interpretare predictivă, de interpretare explicativă, de respingere, de 
abandon. 

Pentru realizarea unei comunicări corespunzătoare este necesar să răspundem la întrebări de 
felul: „Care este forma cea mai potrivită pentru a mă autoprezenta?”; „Ce atitudine trebuie să adopt 
pentru a afişa siguranţă de sine?”; „Când trebuie să apelez la limbajul familiar?”; „Cum pot să-mi 
susţin şi să-mi apăr opiniile?”. 

 
Concluzii 
 
Evaluarea comunicării este o acţiune complicată pentru că este greu de măsurat. Totuşi, pentru 

evaluare se pot avea în vedere: mijloacele folosite de elevi pentru transmiterea mesajului; calitatea 
mesajului, adaptarea la condiţiile partenerului, abilităţi în conducerea discuţiei, puterea de a lua, pe 
parcusul convorbirii, decizii de schimbare, în funcţie de eveniment etc. 

A comunica este numai aparent uşor. Trebuie să cunoşti şi să stăpâneşti regulile fără de care 
mesajul transmis nu este perceput sau nu produce efectele aşteptate. Pentru realizarea unei bune 
comunicări, este bine să stabilim cu elevii o relaţie în care să evităm atât excesul de autoritate, cât şi 
cel de familiaritate. 

Pledoaria pentru disciplina mea ar putea continua, dar eu cred că până aici am surprins ceea ce 
este esenţial în profesia de învăţător.  
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COMUNICAREA ÎN SPRIJINUL EDUCAŢIEI 
 
 
Profesor învăţământ primar Diaconaşu Rodica 

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Suceava 
 

       „Comunicarea este esenţa ştiinţei.”  
(Francis Crick) 

 
Scopul comunicării 
 
În profesia mea de cadru didactic în învăţământul primar, această maximă conţine mult adevăr. 

Comunicarea este o activitate complexă care  implică stăpânirea „artei conversaţiei”, capacitatea de 
a negocia şi de a convinge, de a-i învăţa pe alţii. Formarea capacităţii de a comunica este un proces 
de durată care necesită o investiţie sufletească enormă şi în cadrul căruia se stabilesc diferite tipuri 
de relaţii. 

Scopul comunicării în şcoală nu se rezumă la reuşita şcolară, ci urmăreşte, în general, reuşita 
umană, în toate condiţiile şi în toate momentele vieţii. La elevii claselor primare, formarea compe-
tenţelor comunicative se realizeză prin comunicare, învăţare şi comportament: cognitive (a învăţa să 
ştii să comunici cu persoanele adulte şi cu cei de-o vârstă în situaţii şcolare, în scris sau oral, în 
situaţii oficiale şi în situaţii cotidiene); acţional-practice (a învăţa să-ţi exprimi cunoştinţele, 
sentimentele, atitudinile); socio-afective (a învăţa să colaborezi şi a dori să comunici cu ceilalţi); 
comportamentale (a învăţa să fii, să devii mai comunicativ). 

 
Capacitatea de comunicare 
 
Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare orală şi scrisă a elevilor este un obiectiv 

esenţial al procesului de învăţământ. Capacitatea de comunicare constituie un instrument de muncă 
intelectuală, o condiţie a dezvoltării intelectuale şi a valorificării relaţiilor umane. Exersând actul 
comunicării, sistematic şi controlat, începând cu clasa I, în orice lecţie, la toate obiectele, elevii 
trebuie îndrumaţi asupra stăpânirii tuturor componentelor acestuia. Însuşirea capacităţilor de 
exprimare este un proces complex care, pe lângă îmbogăţirea şi activizarea fondului lexical şi 
sporirea capacităţii sale operatorii şi de transfer, implică, ca o condiţie sine qua non, formarea 
deprinderilor elevilor de a vorbi logic, închegat, sistematic, de a îmbina cuvintele şi expresiile în 
propoziţii cu înţeles, folosind structuri gramaticale corecte, potrivit normelor lingvistice specifice 
limbii noaste literare. Urmărind formarea deprinderilor de comunicare ale elevilor, acţionăm în 
acelaşi timp asupra dezvoltării gândirii lor şi aceasta pentru că limba este realitatea nemijlocită a 
gândirii. 

Prin comunicareaa didactică urmărim: realizarea unor obiective pedagogice, crearea unei 
dispoziţii şi atitudini pozitive; dezvoltarea încrederii de sine şi a stimei de sine, îmbunătăţirea 
capacităţii de relaţionare cu ceilalţi, îmbunătăţirea comportamentului şi autocontrolului, dezvoltarea 
preocupării pentru îngrijirea personală, dezvoltarea sentimentului apartenenţei la comunitate. 
Învăţătorul este cel care produce schimbări în personalitatea elevului, astfel încât realizează atât o 
comunicare didactică, cât şi o comunicare educaţională. Orice comunicare este o încercare de a 
influenţa. Nu mai poate fi vorba de o simplă transmitere de date, ci şi de desfăşurarea unui proces 
complex de generare de comportamente durabile, motivate şi integrate ori de schimbarea unor 
atitudini şi comportamente ale elevilor. 

 
Tipuri de comunicare 
 
Competenţa de comunicare este esenţială pentru un cadru didactic, deoarece întreaga activitate 

didactică are la bază comunicarea verbală sau nonverbală. Competenţele învăţătorului îl ajută să 
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opereze eficient atât cu conţinuturile şcolare, dar şi cu cele interpersonale, cu pronunţat caracter 
subiectiv. Toate tipurile de comunicare concurează la reuşita activităţii şcolare, stau la îndemâna 
celui care conduce demersul instructiv-educativ şi depind de măiestria cu care acesta le foloseşte, 
adaptându-le, în parte, fiecărui elev. În realitate, formele comunicării sunt delimitate doar din 
necesităţi didactice în funcţie de anumite criterii: 

a) în funcţie de parteneri, comunicarea este: intrapersonală, interpersonală, în grup mic, 
publică; 

b) în funcţie de statutul interlocutorilor, comunicarea este: verticală şi orizontală; 
c) în funcţie de codul folosit, comunicarea este: accidentală, subiectivă, instrumentală; 
d) în funcţie de finalitatea actului comunicativ, comunicarea se clasifică în: verbală, 

paraverbală, nonverbală, mixtă; 
e) în funcţie de capacitatea autoreglării, comunicarea este lateralizată şi nelateralizată; 
f) în funcţie de natura conţinutului, comunicarea se clasifică în: referenţială, operaţional-

metodologică, atitudinală. 
Comunicarea verbală folosită în şcoala îmbină armonios cele două variante – orală şi scrisă, dat 

fiind specificul activităţii cu accent pe ce transmiţi şi cum transmiţi, în funcţie de coordonata 
temporală şi de perpectiva alocutorului care trebuie să recepteze mesajele în ritmul stabilit de 
emiţător, aşa fel încât comunicarea să nu se anuleze. În cadrul comunicării orale, un rol important îl 
are ascultarea. La început elevul aude, iar atitudinea receptivă şi vioiciunea minţii îi determină 
atenţia. Nu poate fi atent un copil preocupat de alte lucruri sau prea obosit. Acesta nu va putea 
decodifica mesajul şi nici nu va realiza corespondenţa dintre semnalele recepţionate şi ceea ce 
există deja depozitat în memorie. 

Nouă, cadrelor didactice, în postură de emiţător, ne place să credem că suntem pe deplin 
înţeleşi de elevi, dar în realitate nu putem şti ce anume au selectat aceştia din mesajul transmis şi ce 
corelaţii au stabilit în mintea lor decât atunci când rolurile se schimbă: elevii devin emiţători, iar 
profesorii alocutori. Dacă se realizează feed-back-ul, există comunicare; altfel, înţelegerea 
mesajului se află în contrast cu intenţia noastră şi comunicarea este nulă. Comunicarea scrisă este 
tot atât de importantă ca şi cea orală, însuşindu-se prin studiu sistematic şi aprofundat, vizând 
tehnicile de elaborare a diferitelor tipuri de mesaje scrise într-o formă îngrijită. Mesajele scrise de 
mână prezintă numeroşi indici ai particularităţilor psihice ale elevilor, iar ordinea propoziţiilor, 
însuşirea informaţiilor, aşezarea textului în pagină sunt simboluri care clarifică elemente ale 
comunicării nonverbale. 

 
Rolul formatorului în comunicare 
 
Formarea competenţelor comunicative la elevii ciclului primar din perspectiva comunicării 

didactice depinde de mediul şi condiţiile psihosociale ale şcolii, clasei, grupului, de relaţiile 
învăţător-elev în cadrul activităţilor didactice, de mijloacele de influenţare a elevului prin 
intermediul grupului-clasă de elevi. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii şcolare 
a elevilor este reglementat de învăţător prin comunicare, vizând, cu precădere formarea capacităţilor 
comunicative ale educaţilor. Avem menirea să cunoaştem relaţiile interpersonale din grupul-clasă şi 
să le dirijăm discret pentru a îmbunătăţi statutele deficitare, punctul de pornire al acestor intervenţii 
fiind stimularea relaţiilor de comunicare între elevi. Pentru a intra într-o relaţie de comunicare cu 
ceilalţi este foarte importantă încrederea pe care aceştia o acordă persoanei în cauză. Sarcina noastră 
este de a crea un cadru de cooperare optimă în cadrul colectivului, de a valoriza fiecare elev în 
parte, de a aprecia competenţele fiecăruia în funcţie de personalitatea sa. 

În relaţia de comunicare, cadrul didactic trebuie să-şi asume rolul de o asemenea  manieră încât 
elevul să simtă că doreşte întâlnirea cu el ca persoană şi ca partener de dialog. Cea mai bună situaţie 
este aceea în care elevul se simte în primul rând ascultat, nu judecat şi manipulat. 

Dacă identificăm factorii care duc la creşterea eficienţei comunicării, la eliminarea sau 
reducerea neînţelegerilor şi confuziei în receptarea mesajului, reuşim să obţinem rezultate bune în 
cursul procesului de predare-învăţare, în adaptarea socială a copiilor. În cadrul comunicării urmărim 
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ca receptorul să ne asculte cu atenţie mesajul, să ne înţeleagă, să accepte comunicarea cu noi, 
emiţătorul să poată produce schimbări asupra receptorului (îmbogăţirea cunoştinţelor, schimbări 
atitudinale, etc.). 

 
Disfuncţii ale comunicării 
 
În desfăşurarea comunicării pot apărea unele disfuncţii (blocaje) de care trebuie să ţinem seama 

pentru a le evita: 
a) blocaje la nivelul canalelor de comunicare – mediul ambiental sau mesajul nu este 

corespunzător receptorului; 
b) blocaje cognitive – emiţătorul nu comunică scopul mesajului, obiectivele; nu se fac 

conexiuni cu ceea ce receptorul ştia din informaţiile anterioare; 
c) blocaje afective – oboseala, lipsa de interes, antipatia faţă de profesor etc.; 
d) blocaje de tip relaţional – o prea mare duritate a emiţătorului, întrebări nepotrivite, nu se 

asigură un climat securizat. 
 
Concluzii 
 
În concluzie, subliniez faptul că performanţa în demersul comunicării didactice şi educaţionale 

visează realizarea consensului prin aportul celui care educă, care posedă competenţe pe care elevul 
nu le are şi care sunt necesare acestuia, îl determină să inter-relaţioneze prin parcurgerea etapelor 
specifice demesului comunicaţional: înţelegerea, acceptarea, captarea adeziunii, convingerea şi 
persuadarea. Personalitatea învăţătorului se defineşte prin modelul uman partener, apt să întărească 
încrederea elevilor în propria valoare, ajutându-i să-şi găsească identitatea. 

A comunica bine şi eficeint este o artă ancorată în epocă, aflată mereu în miezul fenomenelor 
economice, politice, sociale şi culturale. De aceea, educaţia pentru şi prin comunicare este, înainte 
de orice, o educaţie a prezentului şi a viitorului. 
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DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE COMUNICARE  
A ELEVILOR DIN CLASELE PRIMARE 

 
 

Prof. înv. primar Magdalena Moromete  
Şcoala Gimnazială „Ion Minulescu” Piteşti, jud. Argeş 

 
 
Capacitatea de influenţă a învăţătorului (profesorului pentru învăţământ primar) în comunicarea 

şi învăţarea de tip şcolar este extrem de importantă. Când educatorul şi elevul ştiu să comunice, 
procesul de comunicare se va desfăşura în profitul amândurora. Astfel, câştigul va fi dublu - 
realizarea scopurilor şi creşterea satisfacţiei personale şi impersonale.  

Strategiile comunicării ocupă un loc aparte între strategiile de adaptare a copiilor la cerinţele şi 
exigenţele şcolii şi societăţii. În şcoală, elevii trebuie să fie ajutaţi să constate că sunt foarte 
importante acţiunile lor şi formele verbale ale exprimării. În clasele I-IV formele verbale încep să 
facă obiectul celor mai multe din preocupările şcolarilor: învăţarea cititului, scrisului, învăţarea 
modalităţilor de exprimare.  

Învăţătorul trebuie să manifeste un interes consecvent pentru dezvoltarea competenţei 
comunicative a elevului, competenţă ce nu se rezumă la a construi enunţuri corecte din punct de 
vedere lingvistic şi gramatical – abilitate necesară într-un act de comunicare. Vorbirea trebuie să 
ofere bucuria de a trăi prin împliniri estetice, morale, sociale, spirituale. Ea este o artă care-şi lasă 
cucerite teritoriile numai prin strădanii susţinute şi sistematice. 

La debutul şcolarităţii se recomandă o evaluare a capacităţii de comunicare a elevului, 
capacitate pe care şcoala are menirea de a o împlini, de a o îmbogăţi pe măsura asimilării noilor 
mijloace de expresie şi a multiplicării contactelor sociale şi şcolare ale copilului. Repertoriul 
comunicativ al elevului din clasele primare ar trebui să cuprindă comportamente care să-i permită 
să-şi exprime gândurile în propoziţii corecte şi clare, să-şi extindă treptat aria de cunoaştere, 
recurgând la structuri propoziţionale din ce în ce mai complexe, să decodifice cu uşurinţă înţelesul 
mesajelor obişnuite care îi sunt adresate, să asculte bine un mesaj pentru a-l recepţiona 
corespunzător, să stabilească relaţii cu alţi copii, fără teamă şi fără ezitare, să manifeste îngăduinţă 
faţă de modalităţile de exprimare ale celorlalţi, să-şi folosească în mod adecvat şi să-şi dozeze 
calităţile vocale pentru a obţine ceea ce doreşte de la ceilalţi, să utilizeze limbajul gestual şi pe cel 
plastic pentru a-şi exprima modul propriu de a percepe şi de a înţelege lumea, să folosească întreaga 
gamă a repertoriilor unei comunicări complete şi complexe; să-şi dezvolte atitudinile comunicative 
corespunzătoare .  

În acest scop, învăţătorul trebuie să-l ajute pe elev să achiziţioneze informaţiile, cunoştinţele 
fundamentale despre comunicare, să-şi însuşească logic elementele de construcţie a comunicării, să 
conştientizeze necesitatea acesteia, responsabilitatea faţă de cuvântul rostit şi faţă de mijloacele 
nonverbale utilizate. Copilul trebuie să înţeleagă neajunsurile, dar şi bucuriile comunicării umane, 
să depăşească şi chiar să elimine blocajele psihologice şi psihosociale ce ar putea influenţa asupra 
dialogului cu învăţătorul sau cu colegii. 

Programa de limba şi literatura română dă libertate de acţiune învăţătorului, care poate 
valorifica textele incluse în manuale atât pentru formarea deprinderilor de citire şi scriere, cât şi 
pentru formarea de capacităţii specifice comunicării în situaţii concrete. Noul curriculum pentru 
învăţământul primar a reechilibrat ponderea acordată exprimării orale faţă de cea scrisă, precum şi 
ponderea acordată proceselor de producere a unor mesaje proprii, faţă de cele de receptare a unor 
mesaje date.  

În şcoală elevii nu trebuie să răspundă doar la întrebări, ci să înveţe să iniţieze o conversaţie, 
să-şi exprime punctele de vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, să-şi argumenteze ideile 
şi atitudinile, să exerseze convenţiile unor comunicări civilizate şi să interiorizeze valoarea 
comunicării.  
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Formarea la elevi a capacităţii de comunicare presupune abordarea funcţională şi aplicativă a 
elementelor de construcţie a comunicării, achiziţionarea cunoştinţelor fundamentale despre 
comunicare, exersarea acesteia pe un fond motivaţional şi afectiv optim. În acest proces, învăţătorul 
trebuie să facă dovada competenţei sale comunicative. Exprimarea sa trebuie să fie întotdeauna 
corectă, clară, simulativă, încurajatoare. Nicodată nu trebuie să fie inhibatoare, jignitoare, 
supărătoare, iritantă, încărcată de reproşuri.Învăţătorul trebuie să fie artizanul unor situaţii de 
învăţare cât mai variate şi cât mai actuale din perspectiva nevoilor de viaţă ale copiilor.  

Ori de câte ori are loc transmiterea unor informaţii (privind evenimente, idei, atitudini, gânduri, 
stări, opinii) se creează o situaţie de comunicare. Prin aceste situaţii de comunicare, învăţătorul îi 
pune pe elevi în situaţii practice, mai mult sau mai puţin familiare, pentru ca treptat aceştia să 
cunoască şi să respecte regulile fără de care mesajul transmis nu produce efectele dorite. Totul 
depinde de cel care conduce lecţia. Ea poate fi plictisitoare sau grea, dacă nu este bine organizată, 
nu are obiective clare, nu se realizează în forme variate şi atrăgătoare.  

Pentru a îmbunătăţi exprimarea orală şi scrisă a elevilor, învăţătorul trebuie să-şi manifeste 
creativitatea în construirea de contexte de comunicare prin crearea ocaziilor de comunicare 
independentă, în grup şi cu întreaga clasă, reducerea intervenţiilor proprii pentru a încuraja 
interacţiunea elevilor, stimularea participării la jocurile de rol sau dramatizări, oferirea de opţiuni 
copiilor pentru a le câştiga interesul, încurajarea elevilor de a pune întrebări şi ajutarea lor pentru a 
găsi singuri răspunsul, încurajarea şcolarilor ca să discute între ei, să se ajute schimbând diverse 
informaţii, formarea unor echipe flexibile, a căror componenţă se schimbă frecvent, notarea 
informaţiilor despre modul în care gândeşte şi vorbeşte fiecare, dezvoltarea unor tehnici şi strategii 
proprii de comunicare cu elevii, stimularea elevilor de a împărtăşi, de a reflecta şi discuta despre 
experienţele lor de învăţare.  

Asigurarea unei comunicări clare, corecte, nuanţate şi cursive constituie una din premisele ce 
garantează progresul intelectual al elevilor. Ei simt mereu setea de impresii, manifestă o deosebită 
curiozitate de cunoaştere, simt nevoia de a se bucura împreună cu alţi colegi . Încurajările pe care le 
primesc, rezultatele pozitive pe care le dobândesc le afectează comportamentul şi le sporesc 
încrederea în forţele proprii. În acest fel, comunicarea devine o activitate cooperantă în care elevii 
se implică în formarea lor intelectuală. Rolul învăţătorului este de a crea un ambiant plăcut, un 
tonus afectiv sporit, spre a le dezvolta interesul şi dragostea pentru învăţătură.  

Învăţătorul încearcă să creeze elevilor săi emoţii şi sentimente pozitive prin organizarea unor 
demersuri didactice atractive, prin folosirea unor strategii activ-participative, care să-i stimuleze în 
actul comunicării. Cuvântul dă sentimentul curajului de a-şi exprima ideile, oferă posibilitatea de a 
înţelege splendoarea imaginilor lumii înconjurătoare, de a căuta răspunsuri în multitudinea de 
cunoştinţe pe care le deţine fiecare. 
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DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE COPILULUI 
  
  

 Profesor pentru invatamantul primar Doileţ Jenica,  
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oneşti, judeţul Bacău 

 
 
 

 „Celelalte lucruri se iau din pământ; copiii, însă, purced din fiinţa noastră şi sunt identici cu 
noi. De aceea li se cuvine aceeaşi dragoste şi cinste pe care o avem faţă de noi înşine.” 

 (J.A. Komenski, I) 
 
 

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
 
Conform Dicţinarului explicativ al limbii române, dreptul este o putere, o prerogativă legal 

recunoscută unei personae de a avea o anumită conduită, de a se bucura de anumite privilegii, iar 
libertatea este definită ca fiind posibilitatea individului de a acţiona după propria sa voinţă sau 
dorinţă; posibilitatea de acţiune conştientă a oamenilor în condiţiile cunoaşterii şi stăpânirii legilor 
de dezvoltare a naturii şi societaţii. 

Orice persoană de pe acest pământ trebuie să se bucure de drepturile şi de libertăţile ce i-au fost 
conferite prin lege.  

Pentru o dezvoltare armonioasă a sa, copilul are nevoie ca drepturile şi libertăţile să nu-i fie 
încălcate, motiv pentru care la 20 noiembrie 1989 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat 
Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului. Până la acea dată, drepturile copilului erau 
incluse în cadrul mai larg al drepturilor omului, înscrise in Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului. 

Ideea elaborării unui document special care să cuprindă drepturile copilului îi aparţine lui 
Englatyne Jebb, fondatoarea organizaţiei Salvaţi Copiii, care a înţeles că există nevoi speciale ce 
definesc copilul. Ea a sintetizat drepturile copilului într-o declaraţie de cinci puncte care a fost 
adoptată de Liga Naţiunilor în 1924 sub numele de Declaraţia de la Geneva.  

Anul 1979 a fost declarat Anul Internaţional al Copilului, reprezentând un moment important 
pentru elaborarea Convenţiei. Actualul text al Convenţiei este rezultatul activităţii de zece ani a mai 
multor state şi organisme care lucrau pentru copii. Până în prezent ea a fost adoptată de 191 de ţări, 
membere ale Naţiunilor Unite. Orice stat care semnează Convenţia îi recunoaşte conţinutul, se 
obligă să îl respecte şi să îl aplice în mod corespunzător.  

Conform prevederilor Convenţiei, copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi 
asigure cele mai bune condiţii de dezvoltare şi respectarea drepturilor. Drepturile conţinute în 
Convenţie trebuie să fie aplicate tuturor copiilor fără discriminare. 

 
În România, Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, adoptată 

de Parlamentul României, reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea 
drepturilor copilului şi obligă autorităţile publice, organismele private autorizate precum şi 
persoanele fizice şi juridice responsabile cu protecţia copilului să promoveze şi să garanteze 
drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege în concordanţă cu prevederile Convenţiei 
Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, la care România este parte. 

 
Respectarea şi garantarea drepturilor copilului are la bază următoarele principii: 
 Respectarea şi prmovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
 Egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 
 Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 

părinteşti;  
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 Primordialitatea responsabilizării părinţilor cu privire la respectarea si garantarea 
drepturilor copilului; 

 Descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi 
parteneriatul dintre instituţiile publice si organismele private autorizate; 

 Asigurarea unei îngrijiri individuale şi personalizate a fiecărui copil; 
 Respectarea demnitaţii copilului; 
 Ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acestuia, ţinând cont de vârsta şi de 

gradul său de maturitate; 
 Asigurarea stabilităţii si continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând 

cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică în cazul luării unor măsuri de 
protecţie; 

 Celeritate în luarea oricăror decizii cu privire la copil; 
 Asigurarea protecţiei împotriva abuzurilor şi exploatării copilului; 
 Interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu 

ansamblul reglementărilor din această materie. 
 
 

DREPTURI SI LIBERTĂŢI CIVILE 
 
1. Unul dintre drepturile fundamentale ale copilului este stabilirea si păstrarea identităţii sale. 

Imediat după naştere , în 24 de ore, copilul este înregistrat , iar din acel moment el are un nume şi 
un prenume, ales de părinţi conform legii, şi o cetăţenie, pe care copilul şi le poate păstra fără nicio 
ingerinţă. Dacă se constaă că un copil este lipsit de elementele constitutive ale identităţii sale, 
instituţiile şi autorităţile trebuie să ia măsuri pentru restabilirea identităţii pierdute.  

Şi copilul părăsit sau găsit are dreptul la propria identitate şi de aceea organele de poliţie 
competente trebuie să realizeze demersurile necesare pentru înregistrarea naşterii copilului. Dacă 
mama care a părăsit copilul este găsită, ea trebuie consiliată şi sprijinită pentru a accepta 
demersurile legale de întocmire a actului de naştere, iar dacă mama nu este identificată, direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului transmite serviciului public de asistenţă socială, în 
a cărui rază administrativ- teritorială s-a produs naşterea, dosarul ce cuprinde certificatul medical 
constatator al naşterii, procesul verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul 
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi de reprezentantul maternităţii, 
dispoziţia de plasament în regim de urgenţă şi răspunsul poliţiei cu verificările privind identitatea 
mamei, iar, în timp de cinci zile de la primirea întregii documentaţii, are obligaţia de a obţine 
dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui copilului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, şi de a face declaraţia de înregistrare a naşterii la 
seviciul de stare civilă competent. Actul de înregistrare a naşterii copilului este apoi trimis direcţiei 
generale de asistenţă socială si protecţia copilului. 

 
Stabilirea identităţii individului are semnificaţii profunde pentru viaţa sa, întrucât el trebuie să 

ştie cine este, de unde vine şi care-i sunt rădăcinile, pentru a nu se simţi pustiit, gol şi fără de 
speranţă. Nimic nu poate fi mai tragic pentru cineva decât să ştie că nu a fost dorit, că nu a 
însemnat pentru părinţii lui decât un bagaj neînsemnat pe care l-au uitat într-o gară veche şi după 
care nu merită efortul să te întorci. 

 
 2. Un alt drept al copilului este acela de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu 

părinţii, rudele, şi alte personae de care el s-a ataşat. Nici părinţii şi nici reprezentanţii legali nu-l 
pot împiedica pe copil să aibă relaţii personale cu bunicii, fraţii, surorile sau cu alte persoane alături 
de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, dacă instanţa nu decide că ar exista motive temeinice 
de natură să primejduiască dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului. 
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Relaţiile personale se pot realiza în mai multe moduri: 
 Întâlniri ale copilului cu părintele sau cu o altă persoană care are dreptul la relaţii personale 

cu copilul; 
 Vizitarea copilului la domiciliul acestuia; 
 Găzduirea copilului pe perioadă determinată de către părintele sau de către altă persoană la 

care copilul nu locuieşte în mod obişnuit;  
 Corespondenţa sau altă formă de comunicare cu copilul; 
 Transmiterea de informaţii copilului cu privire la părintele ori la alte personae care au 

dreptul de a menţine relaţii personale cu copilul. Transmiterea acestor informaţii se va face cu 
respectarea interesului superior al copilului, precum şi a dispoziţiilor speciale privind confidenţia-
litatea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal. 

 Transmiterea de informaţii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluări medicale 
sau şcolare, către părintele sau către persoanele care au dreptul de a menţine relaţii personale cu 
copilul. 

 
Copilul care a fost separat de ambii părinţi, sau de unul dintre aceştia, printr-o măsură dispusă 

în condiţiile legii, are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi, cu 
excepţia situaţiei când acest lucru contravine interesului superior al copilului, când instanţa poate 
limita acest drept dacă dezvoltarea fizică, mentală, spirituală şi morală a copilului este pericliată. 

Dacă părinţii unui copil locuiesc în state diferite, Autoritatea Naţională pentru Drepturile 
Copilului în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe , pe baza unei proceduri aprobate prin 
ordin comun, vor ajuta copilul să-şi exercite dreptul de a întreţine relaţii personale şi contacte cu 
părinţii săi, dacă acest lucru nu contravine interesului superior al copilului. Deplasarea copiilor în 
ţară şi în străinătate se realizează cu acordul ambilor părinţi, iar orice neînţelegeri între părinţi cu 
privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către instanţa judecătorească. 

 
Separarea copilului de unul sau de ambii parinţi este o traumă, pentru că nimic în lume nu 

poate înlocui căldura părintească. Copilul acceptă să trăiască chiar şi cu mai putine resurse 
materiale dacă este lângă părinţii săi, decât în bogăţie alături de nişte străini, unde se simte ca o 
pasăre închisă într-o colivie de aur, bogată, dar nefericită. 

 
STUDIU DE CAZ (1) 
 
1968. Două surori. Una dintre ele, foarte frumoasă si foarte curtată de bărbaţi, se căsătoreşte 

după terminarea clasei a VIII-a cu un barbat dintr-o familie bogată, dar mai mare decât ea cu opt 
ani , beţiv şi leneş. După şapte ani naşte deja al patrulea copil, unul a murit la naştere iar trei au 
rămas în viaţă. Anii trec şi odată cu ei greutăţile apasă din ce în ce mai greu pe umerii familiei.  

Cealaltă soră pleacă la studii, termină studiile, apoi se căsătoreşte cu un bărbat total opus 
celuilalt, cu care îşi întemeiază o familie frumoasă, dar nu poate avea copii.  

Mătuşa îşi iubeşte foarte mult toţi nepoţii, dar pentru că unul dintre copiii surorii mai mari, o 
fetită, seamănă pefect cu mătuşa sa şi pentru că între ele exista o atracţie deosebită şi pentru că 
învăţa şi foarte bine, ambele familii au convenit, ca această fetiţă să meargă la şcoală la oraş şi să 
locuiască împreună cu mătuşa şi soţul acesteia. Fetiţa, care acum avea zece ani, a fost foarte 
încântată de perspectiva ce i s-a ofereit.  

Avea totul, cel puţin aşa se credea, şi ar fi trebuit să fie foarte fericită, dar nu a fost deloc aşa. 
Zi de zi devenea mai tristă şi scădea la învăţătură, iar vinerea, când ştia că va merge acasă la 
familia ei se umplea de fericire. Mătuşa îşi dă seama de pericolul situaţiei pentru viitorul copilului 
şi hotărăşte să aibă o discuţie cu ea pe această temă, discuţie din care află că fetiţa nu vroia să se 
mute înapoi la şcoala de unde a venit, vroia să fie şi cu mătuşa, dar şi cu familia sa. Odată lămurie 
aceste lucruri, s-a convenit împreună un program care să le împace pe toate şi lucrurile au căpătat 
o altă perspectivă pentru copil. 
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Fetiţa a locuit cu mătuşa până după terminarea facultăţii, când s-a căsătorit şi şi-a întemeiat 
propria sa familie. Relaţiile au fost şi sunt şi acum foarte bune cu mătuşa, dar nimic nu i-a putut 
înlocui pe fraţii şi pe părinţii săi. 

 
Cine crede că un bun material, oricât de preţios ar fi el, poate înlocui dragostea părintească se 

înşală amarnic. Mai mult decât de orice pe lume, copilul are nevoie de părinţii săi, pe care-i poate 
ierta de toate, dar nu şi de faptul că l-au înstrăinat de lângă ei. 

 
Părăsirea copilului de către părinţi este un lucru şi mai grav pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalitaţii lui, cu consecinţe grave pentru întreaga sa viaţă, întrucât este un sentiment greu de 
suportat ce-l poate transforma pe om într-o fiinţă ostilă şi agresivă faţă de cei din jurul său. 

 
 STUDIU DE CAZ (2) 
  
Anul 2003. Un băieţel născut prematur este abandonat de mama sa în maternitatea din Adjud. 

Şase luni trăieşte conectat la aparate. Nimeni nu-i mai dă nicio speranţă de viaţă. Dar el se 
încăpăţânează să trăiască şi după sase luni dă semene că îşi revine şi într-adevăr şi-a revenit la 
normalitate . Şi pentru că părintii nu-l vroiau şi nici în spital nu putea rămâne s-au întreprins toate 
măsurile legale pentru plasarea lui într-o instituţie de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate. 
Aşa ajunge la Fundaţia Victorine le Dieu din Onesti, unde a fost crescut exemplar de surorile 
fundaţiei. 

El nu a cunoscut niciodată o altă familie şi de accea oamenii care-l înconjoară acolo sunt 
fraţii, surorile şi părinţii săi, o familie cu care se mândreşte foarte mult şi în mijlocul căreia se 
simte foarte bine.  

Acum este elev în clasa a III-a, un elev de nivel mediu, foarte talentat la muzică şi cu reale 
abiltăţii manuale. Surorile vor ca el să socializeze cât mai mult cu lumea din afara instituţiei şi de 
aceea colegii de clasă sunt invitaţi deseori la fundaţie , pe care el o consideră casa sa, şi este 
mândru că le poate arăta animăluţele de care are şi el grijă şi că se poate juca cu colegii de clasă. 

Când a crescut destul de mare, surorile au considerat că este momentul să-i spună cine-i sunt 
părinţii, conştiente fiind că nu va putea rămâne veşnic acolo şi crezând că acest lucru îl va bucura 
pe copil. Ba chiar i-au arătat şi o poză a mamei sale. Femeia era de etnie romă, din neamul 
corturarilor. Reacţia lui a fost neaşteptată. Copilul a luat poza, s-a uitat la ea, apoi a început să 
plângă spunând că nu poate fi mama lui, iar de atunci nu a mai acceptat nicio discuţie despre ea. 
Întregul edificiu pe care se construise viata lui se prăbşise brusc. 

Şi comportamentul lui la şcoală s-a schimbat radical. Dintr-un copil liniştit s-a transformat 
într-un agresiv. Agresa frecvent mai ales un coleg de-al său de etnie romă. Am înteles acest 
comportament de-abia după ce am discutat cu surorile care-l aveau în grijă. Ura faţă de părinţii 
care-l abandonaseră se transformase în agresivitate faţă de un copil care nu avea altă vină decât 
că era de aceeaşi etnie cu mama sa naturală care-l abandonase. 

Am început să am discuţii cu el şi de-abia după ce i-am explicat intenţiile bune ale surorilor şi 
l-am încredinţat că nu este obligat să-şi cunoască părinţii naturali dacă el nu doreşte acest lucru, 
s-a mai potolit, dar nu mai este acelaşi copil. Pentru el nimic nu va mai fi vreodată la fel. Fericirea 
din ochii lui frumoşi a dispărut, iar tendinţele agrsive se mai manifestă din când în când.  

Cine ştie ce va urma? 
 
Dacă părinţii care-şi abandoneazaă copiii ar intelege acest lucru, cu siguranţă ar fi mai puţini 

oameni nefericiţi în această lume. 
După ce răul a fost deja făcut este foarte greu să-l mai îndrepţi, dacă nu chiar imposibil. O mai 

mare atenţie acordată femeilor însărcinate, în vederea pregătirii lor pentru statutul de mamă, a 
părinţilor în genral pentru statutul de părinţi, care să-i facă să înţeleagă că un copil este cel mai 
preţios dar care îţi poate fi oferit în această lume şi că pentru copil întreaga lume se reduce la 
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părinţii săi , ar duce la sentimente maternale si paternale mai sănătoase şi dacă nu la eradicarea 
abandonului, cel puţin la diminuarea lui, deoarece, 

“…copiii purced din fiinţa noastră şi sunt identici cu noi. De aceea li se cuvine aceeaşi 
dragoste şi cinste pe care o avem faţă de noi înşine” 

 
3. Copilul are dreptul la libertate de expimare.  
Libertatea copilului de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii de orice natură, care vizează 

promovarea bunăstării sale sociale, spirituale şi morale, sănătatea sa fizică şi mentală, sub orice 
formă şi prin orice mijloace la alegerea sa, este inviolabilă.  

Părinţii sau alţi reprezentanţi legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii, precum 
şi persoanele care prin natura funcţiei, promovează şi asigură respectarea drepturilor copiilor, au 
obligaţia de a le asigura informaţii, explicaţii şi sfaturi, în funcţie de vârsta şi de gradul de înţelegere 
al acestora, precum şi de a le permite să-şi exprime punctual de vedere, ideile şi opiniile. 

Părinţii nu pot limita dreptul copilului minor la libertatea de exprimare decât în cazurile 
prevăzute expres de lege, altfel el îşi poate exprima opinia în mod liber în orice problemă care-l 
priveşte, dacă este capabil de discernământ. 

În orice procedură judiciară sau administrativă care-l priveşte, este obligatorie ascultarea 
copilului care a împlinit 10 ani, iar dacă autoritatea competentă consideră că ascultarea copilului 
este necesară pentru soluţionarea cazului, copilul poate fi audiat şi sub vârsta de 10 ani. Dreptul 
copilului de a fi ascultat îi conferă acestuia posibilitatea de a cere şi de a primi orice informaţie 
pertinentă, de a fi consultat, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor oricărei 
decizii care-l priveşte. 

  
4. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie. 
Părinţii pot îndruma copilul, potrivit propriilor convingeri, în condiţiile legii, ţinând seama de 

opinia, vârsta şi de gradul de maturitate al lui, să-şi aleagă religia, însă fără să-l oblige să adere la o 
anumită religie sau la un anumit cult religios. Când copilul a împlinit 14 ani i se poate schimba 
religia doar dacă el consimte la acest lucru, iar la 16 ani îşi poate alege singur religia. Când copilul 
beneficiază de protecţie socială, persoanele care au în îngijire copilul nu au voie să întreprindă 
acţiuni care să influenţeze convingerile sale religioase. 

 
5. Copilul are dreptul la liberă asociere în structuri formale şi informale, precum şi la 

libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege, iar în acest sens autorităţile 
administraţiei publice locale, unităţile de învăţământ sau alte instituţii publice sau private iau 
măsurile necesare asigurării exercitării acestui drept. 

 
6. Copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, entice, religioase sau lingvistice are dreptul la 

viaţa culturală proprie, la declararea apartenenţei sale entice, religioase şi la practicarea propriei 
sale religii, precum şi de a folosi limba proprie în comun cu alţi membrii ai comunităţii din care 
face parte. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării asigură şi urmăreşte exercitarea 
acestor drepturi. 

  
7. Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 

pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. Măsurile de disciplinare a 
copilului vor fi stabilite numai în acord cu demnitatea copilului, iar pedepsele fizice, ori cele care 
pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, sau cele care afectează starea emoţională a copilului nu 
sunt premise sub niciun motiv.  

 
8. Copilul trebuie să fie informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de 

exercitare a acestora şi are dreptul să depună singur plângere atunci când drepturile sale 
fundamentale îi sunt încălcate. 
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Părinţii îşi dau seama de efectul unor măsuri aspre, pe care le exercită asupra copiilor lor, 
atunci când este deja mult prea târziu. Cu toate că pretind că-şi iubesc copiii, nu-s în stare să-i 
accepte aşa cum sunt, cu bunele şi relele lor, vor de la ei mai mult decât capacitatea lor 
cuprindere, stresându-i peste măsură, punându-le în pericol sănătatea fizică şi psihică. Prea puţini 
părinţi şi educatori ştiu ceea ce J. JOUBERT spunea pe bună dreptate: 

 “Copiii au mai multă nevoie de modele decât de critici.” 
  
 
 STUDIU DE CAZ (3) 
 
“Sănătatea este condiţia înţelepciunii, iar semnul ei este veselia.”  
 (R. EMERSON, SS) 
  
Anul 2005. Prima zi de şcoală. Treizeci şi patru de bobocei păşesc sfioşi pragul şcolii pentru 

întâia dată. Sunt colegi în aceeaşi clasă. O fetiţă blondă şi cu nişte ochi mari şi albaştri, foarte 
frumoasă, îmi atrage într-un mod deosebit atenţia. Este preocupată de ceva, este nepermis de tristă 
pentru cei şapte anişori ai ei. 

Zilele trec. , dar nimic din voioşia unui copil nu apărea pe chipul acela drăgălaş. Ceva foarte 
serios se întâmpla.  

Ochii, ferestrele sufletului nostru, nu ştiu să mintă. Corpul nostru în general exprimă ceea ce 
noi nu vrem să rostim. 

Încercările mele de-a pătrunde puţin în intimitatea sufletului ei nu s-au bucurat de prea mare 
succes. Nimeni nu poate să ofere ceea ce ar trebui să ofere familia. Săptămânile se scurgeau una 
după alta, dar ea rămânea acelaşi copil nefericit.  

Misterul tristeţii ei l-am descoperit într-o zi când m-am apropiat mai mult de ea să-i corectez în 
caietul de scriere o literă făcută greşit. Corpul i s-a încordat brusc şi s-a ferit de mine ca şi când se 
aştepta s-o lovesc pentru litera greşită. Mi-am dat seama atunci că fetiţa este agresată fizic de către 
părinţi. Ambii cu studii superioare şi cu statut social ridicat nu acceptau să nu aibă un copil 
perfect. I-am chemat la şcoală şi le-am adus la cunoştinţă tot ceea ce eu constatasem. Nu le-a fost 
prea uşor, dar într-un final au recunoscut că sunt cam severi cu fetiţa, dar că nu o agresează. Nu 
m-au convins mai ales că atitudinea copilului spunea altceva. Au trecut doi ani fără prea mari 
schimbări, deşi am căutat să mi-o apropii cât mai mult posibil. Foarte greu, pentru că din douăzeci 
şi patru de ore doar patru şi le petrecea la şcoală. 

Într-o zi, pe când se afla deja în clasa a III-a, lipseşte de la şcoală. Lucru neobişnuit pentru ea. 
În ziua următoare în locul fetiţei vine mama, hohotind de plâns. Luiza fusese găsită leşinată şi cu 
spume la gură. Nu mai puteau face nimic în faţa evidenţei. Avea epilepsie. Atunci a început calvarul 
pentru familie, a cărei viaţă s-a schimbat complet. 

Părinţii ar da orice să dea timpul înapoi, dar nu pot. Sunt condamnaţi să trăiască cu crizele şi 
revenirile Luizei, cu drumul între şcoală şi spitale, cu remuşcările pentru comportamentul lor 
agresiv. Dar cum timpul este ireversibil, totul este în zadar acum.  

 
Cât de târziu realizăm că ceea ce contează cu adevarat este sănătatea trupului şi a minţii 

noastre şi că putem avea şi restul doar dacă le avem pe acestea. 
  
 MEDIUL FAMILIAL ŞI ÎNGRIJIREA ALTERNATIVĂ 
 
9. Copilul are dreptul să crească alături de părinţii săi.  
Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea copiilor lor. Ei au obligaţia să asigure copilului, 

orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor prevăzute de Legea nr. 
272/2004, referitoare la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, iar la rândul lor, părinţii au 
dreptul să primească informaţiile şi asistenţa de specialitate necesare îngrijrii, creşterii şi educării 
acestuia. 
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Exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti trebuie să aibă în vedere interesul 
superior al copilului şi să asigure bunăstarea materială şi spirituală a copilului, în special prin 
îngrijirea acestuia, prin menţinerea relaţiilor personale cu el, prin asigurarea creşterii, educării şi 
întreţinerii sale, precum şi prin reprezentarea sa legală şi a patrimoniului său.  

 
Copiii au mare nevoie de părinţi, deoarece relaţiile apropiate dintre copil şi părinte din primii 

ani de viaţă stabilesc începuturile omului, iar părinţii care nu au fost pregătiţi pentru a fi părinţi 
pot face greşeli, care, intenţionate sau nu, au aceleaşi consecinţe asupra copilului, motiv pentru 
care părinţii au nevoie de informaţii şi principii, dar şi de ajutor pentru dezvoltarea unor tehnici 
care să se potrivească familiei şi copilului lor, cu atât mai mult cu cât: 

 
 “A renunţa să formezi copilul înseamnă a lăsa ca personalitatea lui să se dezvolte, 

însuşindu-şi haotic din mediul înconjurător toate motivele vieţii” 
(A.GRAMSCI, 30 XII 1929) 
 
Când apar neînţelegeri între părinţi cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 

obligaţiilor părinteşti va hotărî instanţa judecătorească, după ascultarea ambilor părinţi, conform 
interesului superior al copilului. 

 
10. Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care să permită dezvoltarea sa fizică, 

mentală, spirituală, morală şi socială. 
In scopul realizării acestui drept, părinţii au următoarele obligaţii: 
 Să supravegheze copilul; 
 Să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea; 
 Să informeze copilul despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta şi să ia în 

considerare opinia acestuia; 
 Să întreprindă toate măsurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor; 
 Să coopereze cu persoanele fizice şi persoanele juridice care exercită atribuţii în domeniul 

îngrijirii, educării şi formării profesionale a copilului. 
 
Copilul nu poate fi separat de unul sau de ambii părinţi împotriva voinţei acestuia decât în 

cazurile exprese şi limitativ prevăzute de lege, sub rezerva revizuirii judiciare şi numai dacă acest 
lucru este impus de interesul superior al copilului, iar orice separare a copilului de părinţii săi şi 
orice limitare a exerciţiului drepturilor părinteşti trebuie să fie precedate de acordarea sistematică a 
serviciilor şi prestaţiilor prevăzute de lege, cu accent pe informarea corespunzătoare a părinţilor, cu 
consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate în baza unui plan de servicii.  

Orice copil care este ,temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi, sau care, în 
vederea protejării sale, nu poate fi lăsat în grija acestora are dreptul la protecţie alternativă care 
include instituirea tutelei, măsurile de protecţie specială prevăzute de lege, adopţia. Alegerea uneia 
dintre aceste forme va avea la bază necesitatea asigurării unei anumite continuităţi în educarea 
copilului, precum şi originea sa etnica, religioasă, culturală şi lingvistică. 

Tutela se instituie când ambii părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul 
drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub 
interdicţie, declaraţi judecatoreşte morţi sau dispăruţi, precum şi în cazul în care la încetarea 
adopţiei, instanţa judecătorească hotărăşte că este în interesul copilului instituirea unei tutele. Tutela 
se acordă persoanelor domiciliate în România, care nu se află în incompabilitate cu vreunul din 
cazurile prevăzute de lege, după ce a fost evaluată de către direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le 
îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire.  
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SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA COPILULUI  
  
11. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bunaă stare de sănătate pe care o poate 

atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea 
realizării efective a acestui drept. 

Statul garantează accesul copilului la servicii medicale şi de recuperare, precum şi la medicina 
adecvată stării sale în caz de boală, iar costurile aferente sunt suportate din Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul de stat.  

Organele specializate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice 
locale, precum şi orice alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul sănătăţii au 
obligaţia adoptării tuturor măsurilor necesare pentru: 

 Reducerea mortalităţii infantile; 
 Asigurarea şi dezvoltarea serviciilor medicale primare şi comunitare; 
 Prevenirea malnutriţiei şi a îmbolnăvirilor; 
 Asigurarea serviciilor medicale pentru gravide în perioada pre şi postnatală, indiferent dacă 

acestea au sau nu au calitatea de asigurat, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; 
 Informarea părinţilor şi a copiilor cu privire la sănătatea şi alimentaţia copilului, inclusiv 

cu privire la avantajele alăptării, igienei şi salubrităţii mediului înconjurător; 
 Dezvoltarea de acţiuni şi programe pentru ocrotirea sănătăţii şi de prevenire a bolilor, de 

asistenţă a părinţilor şi de educaţie, precum şi de servicii în materie de planificare familială; 
 Verificarea periodică a tratamentului copiilor care au fost plasaţi pentru a primi îngrijire, 

protecţie sau tratament; 
 Asigurarea confidenţialităţii consultaţiei medicale acordate la solicitarea copilului; 
 Derularea sistematică în unităţile şcolare de programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv 

educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a 
gravidităţii minorelor. 

Părinţii sunt obligaţi să solicite asistenţă medicală pentru dezvoltarea şi cresterea copilului, iar 
în situaţii grave, când sănătatea şi integritatea copilului se află în pericol, medicul este cel care 
decide actul medical de strictă necesitate pentru a salva viaţa copilului, chiar şi fară acordul 
părinţilor sau al unui reprezentent legal al acestuia. 

 
12. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 

spirituală, morală şi socială. 
Responsabilitatea asigurării celor mai bune condiţii de viaţă, necesare creşterii şi dezvoltării 

copiilor, revine părinţilor, care sunt obligaţi să le asigure copiilor locuinţă cât şi condiţiile necesare 
pentru creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională. 

  
13. Copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de 

resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte.  
Dacă părinţii sau persoanele care, potrivit legii, au obligaţia de a întreţine copilul, din motive 

independente de voinţa lor, nu pot asigura copilului locuinţă, hrană, îmbracăminte şi educaţie, 
atunci această obligaţie revine statului, care va interveni prin prestaţii financiare, prestaţii în natură 
sau servicii pentru ajutorarea familiilor aflate în dificultate. Părinţii au obligaţia să solicite 
autorităţilor competente acordarea alocaţiilor, îndemnizaţiilor, prestaţiilor în bani sau în natură şi a 
altor facilităţi prevăzute de lege. 

 
14. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale. 
Copilul cu handicap are dreptul la educaţie, recuperare, compensare, reabilitare şi integrare, 

adaptate posibilităţilor proprii, în vederea dezvoltării personalităţii sale. Îngrijirea specială trebuie 
să asigure dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală şi socială a copiilor cu handicap şi ea 
constă în ajutor gratuit, adecvat situaţiei copilului şi părinţilor săi, pentru facilitarea accesului 
efectiv şi fără discriminare al copiilor cu handicap la educaţie, formare profesională, servicii 
medicale, recuperare, pregătire în vederea ocupării unui loc de muncă, la activităţi recreative, 
precum şi la orice alte activităţi apte să le permită deplina integrare socială şi dezvoltarea 
personalităţii lor.  
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EDUCAŢIE, ACTIVITĂŢI RECREATIVE ŞI CULTURALE 
 
15. Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea în condiţii 

nediscriminatorii a aptitudinilor şi a personalităţii sale. 
Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată 

copiilor lor, însă au şi obligaţia de a înscrie copilul la şcoală şi de a asigura frecventarea cu 
regularitate a cursurilor şcolare de către copil. La 14 ani copilul poate cere instanţei judecătoreşti 
încuviinţarea de a-şi schimba felul învăţăturii şi al pregătirii profesionale. 

MECTS, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, inspectoratele şcolare şi 
unităţile de învăţământ, ca instituţii ale administraţiei publice locale au atribuţii în domeniul 
educaţiei, având obligaţia întreprinderii măsurilor necesare pentru: 

 Facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învaţământului general obligatoriu 
şi gratuit pentru toţi copiii; 

 Dezvoltarea unor programe educaţionale pentru părinţii tineri, inclusiv pentru prevenirea 
violenţei în familie; 

 Organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care nu pot răspunde la cerinţele 
programei şcolare naţionale, pentru a nu intra prematur pe piaţa muncii; 

 Organizarea de cursuri speciale de pregătire pentru copiii care au abandonat şcoala, în 
vederea reintegrării lor în sistemul naţional de învăţământ; 

 Respectarea dreptului copilului la timp de odihnă şi timp liber, precum şi a dreptului 
acestuia de a participa liber la viaţa culturală şi artistică; 

 Prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de acordare a 
unor servicii sociale în mediul şcolar cum sunt: hrană, rechizite, transport etc. 

În cadrul procesului instructiv-educativ copilul are dreptul de a fi tratat cu respect de către 
cadrele didactice şi de a fi informat asupra drepturilor sale si a modalităţilor de exercitare a acestor 
drepturi. Pedepsele corporale sunt interzise în cadrul procesului instructiv-educativ, cazurile de rele 
tratamente, abuzuri sau de negljare a copilului trebuiesc semnalate de către cadrele didactice 
serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului. 

 
16. Copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă. 
Copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod 

liber la actvităti recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii. O contribuţie impotantă la exercitarea acestui drept o au autorităţile locale care trebuie 
să asigure locuri de joacă suficiente şi adecvate pentru copii. 

 
Respectarea drepturilor copilului este esenţială, pentru că îi crează acestuia sentimentul că 

este iubit, iubire definită ca preţuire şi ca purtare delicată faţă de el. Copiii au nevoie de dragoste 
pentru o dezvoltare armonioasă a personalitătii lor, iar oamenii mari au obligaţia creării 
condiţiilor optime acestei dezvoltări şi nu trebuie să uite că:  

  
“Viaţa este o flacără ce se stinge totdeauna, dar recapătă scânteie de câte ori se naşte un 

copil.” 
 (B. SHAW, A) 
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BASMUL ÎN CADRUL PROGRAMEI ȘCOLARE  
PENTRU CICLUL PRIMAR 

 
Profesor Carmen-Maria Buzea 

Școala Gimnazială Nr. 1 Lerești, Argeș 
 

Aşa cum afirmă George Călinescu, „basmul este o operă de creaţie literară, cu o geneză 
specială, o oglindire în orice caz a vieţii în moduri fabuloase”1. Datorită acestor trăsături el a 
corespuns gustului şi aspiraţiilor omului din popor şi a constituit, de-a lungul veacurilor, un nesecat 
izvor de învăţăminte ce s-au transmis, pe cale orală, din generaţie în generaţie.  

În acelaşi timp, basmul constituie, în concepţia Fraţilor Grimm, „poezia însăşi care este vie, 
influenţează şi place dacă ea poate plăcea, precum şi că ea slujeşte şi drept carte de învăţătură”. 
Pornind de la acest adevăr semnificativ se poate susţine că basmul are calitatea intrinsecă de operă 
care vizează, pe de o parte, cunoaşterea vieţii, iar pe de alta, să devină îndreptar şi călăuză pentru 
viaţă.  

Conţinutul basmului cu un pronunţat caracter gnomic demonstrează că, exprimând 
înţelepciunea şi experienţa din veac a poporului, el se adresează deopotrivă, tuturor vârstelor, 
îndrumând paşii omului, pe drumul acumulărilor, atât de necesare, în lupta pentru risipirea 
ignoranţei şi urcarea treptelor spre civilizaţie.  

Este un adevăr ce nu poate fi ignorat, faptul că basmul a înlesnit din toate timpurile educarea şi 
formarea omului prin puterea de fascinaţie a exemplelor.  

Mesajul basmului are o puternică forţă de generalizare, chiar dacă, în mod cu totul nejustificat, 
se mai susţine, uneori, ideea că basmul se adresează, de regulă copiilor.  

În citirea textelor literare simpla exersare a actului cititului nu poate asigura însuşirea 
capacităţii elevilor de a se orienta într-un text, dacă nu se are în vedere, în acelaşi timp înţelegerea 
mesajului unei creaţii literare, ştiinţifice, sau de altă natură, înţelegere realizată pe baza analizei 
multiple a textului.  

Personajele care apar în basme precum şi acţiunile lor reprezintă de fapt nişte simboluri ale 
vieţii reale, întruchiparea forţelor binelui, care luptă împotriva forţelor malefice, un ideal de 
libertate şi de adevăr al poporului român.  

Eroul este supus unui lanţ de probe de extraordinar curaj pe care le trece cu vitejie. Personajele 
sunt prezentate atât direct, prin propriile fapte, cât şi indirect, prin ceea ce autorul relatează despre 
ele.  

Dialogul este unul din modurile de expunere ce participă la caracterizarea eroului care rămâne 
o dovadă vie a înţelepciunii populare româneşti.  

Frumuseţea oricărui basm constă în valoarea lui morală, deoarece într-o manieră inedită, 
autorul pune în evidenţă dorinţa de dreptate, de adevăr şi de cinste, comunicând o atmosferă de 
optimism. Puternicul caracter educativ pe care-l are basmul, îndemnând cititorul la curaj, acţiune, 
eroism, luptă pentru dreptate, fac din această specie literară orală o operă desăvârşită, o dovadă de 
înţelepciune şi de măiestrie populară.  

„La obârşia basmului – crede Sergiu Pavel Dan-ajuns, de multă vreme, în conştiiţa publică, 
cea mai senină literatură de amuzament, a fost recunoscut, cu drept cuvânt, structura unui scenariu 
iniţiatic mitico-magic”.  

Mi-am ales această temă deoarece, prin intermediul basmului pot folosi limbajul ca instrument 
de cunoaştere, de educare, estetic, de socializare într-o manieră accesibilă celor mici, atactivă; pot 
dezvolta copiilor un caracter moral civic profund, de regulă, ei identificându-se cu personajele 
pozitive. După studierea unui basm, dramatizez printr-o mică scenetă conţinutul basmului 
producând, astfel, entuziasm şi gust pentru lectură.  

                                                 
1 G. Călinescu, Estetica basmului, București, 1965, p. 65. 
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Basmul ne spune de ce, basmul vorbeşte întotdeauna despre înţelesul celor ce se petrec în lume. 
Prinţul coboară pe fundul mării pentru a căuta inelul cu diamant pierdut de batrânul rege, ca s-o 
poată lua de soţie pe frumoasa prinţesă cu cosiţe de aur...  

Lumea vrăjită a basmului e lumea în care copilul mic trăieşte zi cu zi, e lumea magiei luptelor, 
a biruinţelor si a înfrângerilor dramatice. O lume pe care o cunoaştem cu toţii, chiar dacă nu ne mai 
amintim că am trăit în ea pe vremea copilăriei. E o lume în care toate sunt animate, în care vorbesc 
şi obiectele şi plantele, toate acţionând în virtutea unei logici şi urmărind o finalitate. E totodată o 
lume a luptelor, a biruinţelor şi a înfrângerilor dramatice.  

Basmul aparţine, prin origine, literaturii populare, având caracter oral, anonim şi colectiv. Însă 
pe la începutul secolului al XIX-lea, apare un interes al scriitorilor pentru basm, o predilecţie pentru 
mituri, pentru trecut, pentru specificul naţional şi pentru creaţia populară autohtonă.  

Deoarece apare într-o perioadă a romantismului, basmul cult se desebeşte cu precădere de 
basmul popular prin specificul fiecărui scriitor de a prelucra original un material. Basmul cult preia 
elemente existenze în basmul popular.  

La Ion Creangă, chiar dacă elementele din sursa folclorică sunt numeroase, apar anumite 
trăsături ale literaturii culte printre care menţonez:dramatizarea acţiunii prin dialog, umanizarea 
fantasticului prin comportamentul eroilor. Textul narativ pe care Creangă îl oferă literaturii române 
este înţesat cu proverbe (erudiţie paremiologică), zicători, vorbe de duh: La plăcinte înainte, /Şi la 
război înapoi.; Ce-i scris omului în frunte-i pus.  

Umorul la Creangă este înţeles mai mult ca jovialitate, râs îngăduitor, şi mai puţin satiric. 
Povestea lui Harap-Alb se încadrează perfect în structura epică a basmului cult, conţinând însăşi 
elemente din cadrul basmului popular. În basmul lui Creangă apare caracterul de ficţiune, implicând 
fabulosul şi miraculosul, pin intermediul unor caractere fantastice (Gerilă, Flămânzilă, Ochilă, 
Păsări-Lăţi-Lungilă-prieteni ai personajului principal).  

De asemenea apar animale care au darul de a vorbi (calul lui Harap-Alb) şi diferite obiecte cu 
puteri miraculoase: apa vie, apa moartă-aceste obiecte vor fi folosite în ajutorul personajului 
central, pentru afi readus la viaţă.  

Există un conflict între Bine şi Rău, Harap-Alb şi Spân; Binele învinge, primind locul meritat, 
iar răul este înlăturat, fiind supus unei pedepse grele. Harap-Alb, eroul basmului lui Creangă, iese 
din schema basmului popular. El poate fi identificat cu Făt- Frumos care înfruntă zmeii, dar nu se 
lupta cu Spânul, ceea ce denota profunzimea naraţiunii redate de marele povestitor.  

Călătoria pe care o face fiul cel mic al Craiului are un caracter iniţiatic, este drumul maturizării 
sale, al cunoaşterii binelui şi răului, pentru a putea deveni urmaş la tronul unchiului său. În drumul 
său, el trebuie să treacă trei probe de foc, care-i vor dezvălui noi capacităţi, şi-i va oferi prilejul de a 
intra în contact cu lucruri şi personaje necunoscute.  

Harap-Alb nu este un personaj fantastic, el are legături cu supranaturalul (SfântaDuminică-
bătrâna de care se milostiveşte calul năzdrăvan, îi oferă sprijin pentru că a fost ascultător). O altă 
caracteristică a basmului este îmbinarea realului cu fantasticul. La Creangă, fantasticul apare sub 
forma fabulosului antropomorfizat: personajele fabuloase dobândesc conotaţii umane prin modul de 
comportare (vorbe, fapte, gesturi, recţii sufleteşti).  

Personajele năzdrăvane se comportă ca nişte ţărani şi, de asemenea, limbajul lor este unul 
moldovenesc. Motivele literare existente în opera lui Ion Creangă, sunt specifice basmului popular, 
însă recreate în stilul autorului: călătoria dificilă a eroului cu multiple obstacole, îi oferă acestuia o 
viziune diferită asupra lumii; vicleşugul cu care este atras de Spân, îl face să-şi piardă astfel 
identitatea. Mulţi critici consideră că Harap-Alb moare în finalul basmului pentru a renaşte, 
dobândind o personalitate puternică.  

Nunta este răsplata pentru răbdare şi înţelegere, iubirea fiind stadiul suprem al fericirii 
pământene. Caracteristicile limbajului sunt evidente în acest basm, oralitatea fiind realizată prin 
dramatizarea naraţiunii: Măi, da’ al dracului om e şi acesta.  

Limbajul popular existent dă o notă de naturaleţe: termeni regionali: hobot, desant. Filosofia de 
bază a basmului este de sorginte profud populară:experienţa, viaţa practică, este cea care instruieşte, 
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care-l formează pe om, propulsându-l pe scara valorilor, iar nu aparteneţa socială (nu faptul că e fiu 
de crai îl face să ajungă urmaş la tronul unchiului său, ci cunoaşterea, distingerea binelui de rău.  

 
Spre deosebire de basmele altora, în care supranaturalul e şocant şi înfricoşător, în Harap-

Alb, realul şi fabulosul se întretaie continuu, fără a da impresia unei însoţiri hibride. Nu se 
străvede nici vulgaritatea cotidianului, nici miraculosul oniric sau halucinatoriu, este ideea 
dezvoltată de Paul Cornea în lucrarea Gânduri despre Harap-Alb.  

La nivelul grădiniţei şi al învăţământului primar se utilizează dramatizarea ca variantă a jocului 
de rol.  
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CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 
MITOLOGIE ŞI ŞTIINŢĂ 

 
Prof. Galeş Iuliana 

Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timişoara 
               
Tip de opţional: interdisciplinar  (filologie, biologie, chimie, TIC) 
Clasa : clase liceale cu profil filologic 
Durata: 1 an şcolar 
 
  

Argument 
 

 Complexitatea vieţii curente, precum şi rapida ei transformare impune ca şi modurile de 
învăţare să de modifice. Homo universalis nu mai este viabil, fiind înlocuit de un om adaptabil, 
care să facă legături rapide între numeroasele domenii ale cunoaşterii. 
 Cursul acesta se adresează în primul rând elevilor de la secţiile de filologie. Deşi există în 
programa şcolară o oră pe săptămână a disciplinei „Tehnologia informaţiei şi comunicării” şi 
elevii cred că uzul zilnic al computerului înseamnă că ştiu să lucreze cu acesta, practica 
dovedeşte o capacitate restrânsă de a opera cu diverse programe şi/sau de a căuta informaţia. Pe 
de altă parte, restrângerea orelor dedicate disciplinelor ştiinţifice îi îndepărtează pe elevii din 
acest profil de domeniile reale, ceea ce afectează indirect şi performanţele în domeniul 
comunicării – nu se poate vorbi numai despre literatură sau despre întâmplări banale. 
 Metodele de învăţare activă vor reprezenta, credem noi, punctul de interes al acestui curs. 
Profesorul va fi un sprijin şi nu o resursă, dirijorul şi nu vioara întâi. Conţinuturile vor atinge 
domeniile chimiei, geografiei, fizicii, istoriei, literaturii, elevii reunind informaţia într-o 
prezentare de sinteză.  

 
 

Competenţe generale 
 
1. Identificarea unor date din mediul înconjurător, corelarea şi valorificarea acestora în contexte 

diferite  
2. Rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă, utilizând concepte şi metode specifice diferitelor 

domenii ale cunoaşterii 
3. Utilizarea raţionamentelor specifice gândirii cauzale şi explicarea rolului ei ca factor de 

predicţie a schimbărilor 
4. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în dezvoltarea de proiecte  
5. Interiorizarea şi manifestarea în conduită a valorilor specifice unei societăţi democratice  
6. Manifestarea spiritului inovator, de iniţiativă şi antreprenorial  
7. Dezvoltarea personală prin comunicare, cooperare şi gestiunea propriei învăţări 
 
 
Valori şi atitudini  
 
1. Dezvoltarea curiozităţii şi a respectului faţă de orice formă de viaţă; respectul pentru 
diversitatea naturală şi umană  
2. Respect pentru adevăr şi rigurozitate în procesul de investigare şi de cunoaştere, în general  
3. Interes pentru ameliorarea continuă a propriilor performanţe în domeniul cunoaşterii  
4. Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă, utilizând metode şi tehnici investigative  
5.   Conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global  
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4. Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă, utilizând metode şi tehnici investigative  
5.   Conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global  
6. Disponibilitatea de a considera ipotezele ca enunţuri care trebuie verificate (testate)  
7. Flexibilitate în privinţa punctelor de vedere proprii confruntate cu date noi, argumentate  
8. Receptivitate şi flexibilitate pentru aplicarea cunoştinţelor ştiinţifice în viaţa cotidiană  
9. Aprecierea critică a raportului dintre beneficii şi efecte indezirabile în aplicarea tehnologiilor  
 
 
Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora 
 
1. Identificarea unor date din mediul înconjurător, corelarea şi valorificarea acestora în 

contexte diferite 
 

Competenţe specifice Conţinuturi
1.1 Identificarea în limbajul cotidian a unor 
noţiuni specifice domeniilor abordate 

Limbaj specific domeniilor ştiinţifice abordate; 
Corelarea limbajului de specialitate cu cel 
cotidian 

1.2 Organizarea demersurilor de cunoaştere şi 
de explicare a unor fapte, evenimente, procese 
din viaţa reală prin folosirea conceptelor 
specifice 

Metode de cercetare 
Alcătuirea de planuri de cercetare şi punerea 
lor în aplicare 

 
2. Rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă, utilizând concepte şi metode specifice 
diferitelor domenii ale cunoaşterii 
 
Competenţe specifice Conţinuturi
2.1. Utilizarea şi construirea de modele pentru 
explicarea unor fenomene şi procese naturale 
sau tehnologice 

Discutarea informaţiilor colectate şi analiza lor 
pe baza unor criterii ştiinţifice prestabilite 

2.2 Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, 
pe baza surselor şi a metodelor care le-au 
generat 

Crearea unor materiale care să evidenţieze 
conexiunile între diferite ştiinţe 

 
 3. Utilizarea raţionamentelor specifice gândirii cauzale şi explicarea rolului ei ca factor de 
predicţie a schimbărilor 
 
Competenţe specifice Conţinuturi
3.1. Realizarea unor transferuri şi integrarea 
cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice 
în scopul aplicării lor în proiecte de natură 
ştiinţifică şi/sau tehnologică 

Discutarea informaţiilor colectate şi analiza lor 
pe baza unor criterii ştiinţifice prestabilite 

3.2. Dezvoltarea disponibilităţii de a folosi 
deprinderi şi cunoştinţe ştiinţifice pentru 
abordarea unor probleme de natură etică şi/sau 
socială 

Crearea unor materiale care să evidenţieze 
conexiunile între diferite ştiinţe 

 
  



52

4. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în dezvoltarea de proiecte 
  
Competenţe specifice Conţinuturi
4.1. Folosirea eficientă a comunicării şi a 
limbajului de specialitate în organizarea şi în 
prelucrarea datelor de tip calitativ, structural şi 
contextual 

Discutarea informaţiilor colectate şi analiza lor 
pe baza unor criterii ştiinţifice prestabilite 

4.2. Utilizarea TIC pentru stimularea 
creativităţii şi inovaţiei 

Crearea unor materiale care să evidenţieze 
conexiunile între diferite ştiinţe 

 
5. Interiorizarea şi manifestarea în conduită a valorilor specifice unei societăţi moderne 
 
Competenţe specifice Conţinuturi
5.1. Raportarea elementelor semnificative din 
societate, din ştiinţă sau din tehnologie la 
mediul înconjurător ca întreg şi la sistemele 
sale componente 

Crearea de  materiale care să surprindă relaţiile 
dintre diferite componente ale mediului 
înconjurător 

5.2. Analiza critică a implicaţiilor etice ale 
opţiunilor acţiunii umane 

Dezbateri cu privire la aspecte etice ale 
descoperirilor ştiinţifice, respectiv folosirii 
resurselor naturale 

 
6. Manifestarea spiritului inovator, de iniţiativă şi antreprenorial  
 
Competenţe specifice Conţinuturi
6.1. Gestionarea eficientă a propriei învăţări 
prin realizarea de proiecte individuale şi de 
grup 

Proiecte pe teme date 

6.2. Evaluarea unor probleme contemporane pe 
baza cunoştinţelor despre trecut, în perspectiva 
estimării unor soluţii pentru viitor, în 
dezvoltarea unei diversităţi de proiecte 

Studii de caz 

 
7. Dezvoltarea personală prin comunicare, cooperare şi gestiunea propriei învăţări 
 
Competenţe specifice Conţinuturi
7.1. Realizarea unor conexiuni între 
cunoştinţele dobândite şi aplicarea acestora în 
dezvoltarea personală 

Dezbateri, discursuri argumentative 

7.2. Comunicarea asertivă şi cooperarea cu 
ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice 
şi/sau practice, în cadrul unor grupuri diferite 

Dezbateri, mese rotunde pe baza temelor, 
problematicii propuse spre studiu 

7.3. Valorificarea oportunităţilor de învăţare şi 
aplicarea practică a rezultatelor învăţării 

Crearea de materiale pe suport electronic sau 
nu numai care să valorifice competenţele 
dobândite la diferite discipline 
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Teme propuse 
 
Apa – Compoziţia chimică, utilizarea apei, poluare, apa- sursă de energie 
          Mituri legate de apă, texte literare 
          Oceane, mări, ape curgătoare, elemente acvatice de excepţie 
Pământul – Elemente chimice din compoziţia solului 
                    Mituri legate de apă, texte literare 
     Solul şi cultivarea plantelor 
                    Forme de relief deosebite 
Aerul -        Compoziţia chimică, utilizarea aerului, poluare, vântul - sursă de energie 
                    Mituri legate de aer, texte literare 
Focul -        Surse de energie alternative 

          Mituri legate de foc, texte literare 
 
 

Sugestii metodologice 
 
Elevii vor realiza materiale folosind diferite surse bibliografice. Acestea vor fi prezentate 

colegilor şi se vor dezbate subiecte propuse de elevi. 
Evaluarea se va face pe baza unui portofoliu care va conţine atât materiale  create 

individual, cât şi materiale create în grup. Notarea se va face utilizându-se şi autoevaluarea. 
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MANAGEMENT EDUCAŢIONAL - MODELUL JÄRFÄLLA 
 
 

Profesor dir. Mirela Sima 
L.T.S. „Sfântul Apostol Andrei”, Ploieşti 

 
 

În perioada 22/10/2012 – 26/10/2012, am participat la vizita de studiu cu tema „Management in 
education - Järfälla model”, care a avut loc la Järfälla, Suedia. Activitatea s-a desfăşurat în limba 
engleză şi a fost organizată de către Järfälla Kommun, cu finanţare de la Comenius LLP şi FSE 
POSDRU.  

Vizita de studiu a avut un caracter dinamic, iar activităţile au permis participanţilor să înţeleagă 
sistemul de educaţie suedez, să identifice exemple de bună practică utile pentru îmbunătăţirea 
activităţii din fiecare şcoală. Grupul de participanţi a fost mixt, din grup au făcut parte reprezentanţi 
ai următoarelor ţări: Austria, Germania, Franţa, Grecia, Irlanda, Lituania, Norvegia, Polonia, 
Portugalia, România, Slovenia, Spania, Turcia.  

Programul a fost variat şi a cuprins:  
- prezentări ale participanţilor pentru cunoaşterea sistemelor de învăţământ specifice fiecărei 

ţări participante; 
- întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor locale; 
- întâlniri cu experţi în educaţie; 
- vizite în şcolile din comunitate; 
- participarea la activităţi didactice; 
- participarea la consiliul elevilor; 
- activităţi de tip „job-shadowing”; 
- activităţi culturale. 
Un rol deosebit de important în cadrul vizitei l-au avut întâlnirile informale, deoarece acestea 

au contribuit la o comunicare eficientă între organizatori, participanţi şi ceilalţi invitaţi. 
În timpul vizitei am apreciat: relaţia şcoală – comunitate locală; utilitatea programelor de 

învăţare, accentul pus pe competenţe, posibilitatea de a transpune cunoştinţele şi de a utiliza 
competenţele însuşite în şcoală în viaţa de zi cu zi; dotarea şcolilor cu materiale didactice şi 
echipamente de lucru; amenajarea spaţiilor; furnizarea prânzului gratuit pentru elevi şi cadre 
didactice în spaţii special amenajate.  În urma participării la vizita de studiu am învăţat că, în 
educaţia elevilor, se pot obţine rezultate construind relaţii bazate pe respect, nu pe control şi 
constrângere.  

Mult succes tuturor celor care doresc să aplice pentru  obţinerea vizitelor de studiu! 
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O EDUCAŢIE PENTRU TOŢI ŞI PENTRU FIECARE 
 
 

Profesor Valentina Pascu, 
  Centrul Şcolar de E ducaţie Incluzivă „Sf.  Filofteia”,  

Ştefăneşti, jud.Argeş 
 

 
Educaţia incluzivă – ca un fenomen mai recent – presupune metode de lucru noi, profesori 

pregătiţi pentru a aplica aceste metode, şi în mod deosebit deschidere-cooperare-acceptare din 
partea societăţii civile. Dezvoltarea optimă a copilului cu CES implică o activitate susţinută de către 
cadrele didactice, echipe interdisciplinare şi familia aceastuia, pe mai multe domenii. Integrarea 
socială ar trebui sa fie punctul de pornire în educaţia copilului cu CES. Fără un comportament 
social adecvat (pe măsura posibilităţilor lui) acesta, nu va face faţă solicitărilor educaţionale. Cu alte 
cuvinte, cerintele educaţionale speciale solicită abordarea actului educaţional ţinându-se cont de 
particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecărui elev de a înţelege si valorifica întreg conţinutul 
învăţăturii. Fiecare elev este o individualitate şi la un moment dat, într-un domeniu sau altul al 
învăţăturii, reclamă anumite cerinţe educaţionale speciale pentru a putea înţelege si valorifica la 
maxim potenţialul său în domeniu respectiv.  

Ideea educaţiei integrate a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia acesteia de a 
asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe educative 
speciale. Aceste persoane au dreptul la tratamentul medical, psihologic şi funcţional, la recuperare 
medicală şi socială, la şcolarizare, pregătire şi educare/reeducare profesională, asistenţă de 
consiliere, la servicii de încadrare în muncă, precum şi la alte servicii care să le permită dezvoltarea 
şi manifestarea aptitudinilor şi capacităţilor de care aceştia dispun şi să le faciliteze procesul de 
integrare/reintegrare socială. Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea în structurile 
învăţământului de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, 
fizice, intelectuale sau de limbaj, defavorizaţi socio-economic şi cultural, copii din centrele de 
asistenţă şi ocrotire, copii cu uşoare tulburări psihoafective şi comportamentale. pentru a oferi un 
climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţilor acestora. În literatura 
românească de specialitate mai este întâlnită şi sub denumirea de educaţie incluzivă sau învăţământ 
integrat. 

Educaţia incluzivă (după definiţia dată de UNESCO) este un mod de educaţie adaptat şi 
individualizat în funcţie de nevoile tuturor copiilor în cadrul gurpurilor şi claselor echivalente ca 
vârstă, în care se găsesc copii cu nevoi, capacitate şi nivele de competenţă foarte diferite. Prin 
educaţia incluzivă este oferit suport – în cadrul şcolilor de masă şi al claselor normale, copiilor cu 
deficienţe de învăţare indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină,  de diferenţele dintre ei ,de 
originea lor socială, culturală, religioasă etc. Numai în acest mod se vor evita segregările inutile şi 
discriminările.  

Recunoaşterea drepturilor egale pentru toţi oamenii, inclusiv copii, fără nici o discriminare, 
presupune că nevoile fiecărui individ au importanţă egală. Aceste nevoi trebuie să stea la baza 
planurilor făcute de societate şi deci, egalizarea şanselor se referă la procesul prin care diversele 
sisteme ale societăţii şi mediului ca, de pildă, serviciile, activităţile, informaţiile, documentarea, 
sunt puse la dispoziţia tuturor şi, în particular, a persoanelor cu dizabilităţi. Egalizarea şanselor 
trebuie înţeleasă ca drept al persoanelor şi copiilor cu dizabilităţi de a rămâne în comunitate şi de a 
primi sprijinul necesar în cadrul structurilor obişnuite de educaţie, sănătate, a serviciilor sociale şi 
de încadrare în muncă. Convenţia cu privire la drepturile copilului include un articol specific asupra 
drepturilor copiilor cu dizabilităţi (art. 23), în care accentul este pus pe participarea activă la 
comunitate, precum şi pe cea mai deplin posibilă integrare socială ceea ce implică, evident, 
necesitatea evitării şi a reducerii institutionalizării copiilor cu dizabilităţi. În conformitate cu aceste 
orientări, s-a stabilit clar separarea celor două tipuri de intervenţie, educaţională şi socială.      
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Integrarea în comunitate a copiilor supuşi riscului de marginalizare este un proces de 
debarasare de sindromul de deficienţă, sindrom care, în final, conduce la dependenţa copilului cu 
dizabilităţi de alţii, devenind tributar asistenţei, indiferent de natura ei. Ţinta finală este  ca nici un 
copil de varsta şcolară să nu fie privat de educaţie sau să beneficieze de servicii educative net 
inferioare celor de care se bucură ceilalti copii. Toţi copiii să aibă acces la o educaţie în cadrul 
comunităţii, educaţie care să fie adecvată, relevantă şi eficientă.  
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STUDIU PRIVIND CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ  
ÎN ANXIETATE ŞI DEPRESIE – FACTORI PRECIPITATORI  

AI ABSENTEISMULUI ŞCOLAR 
 

Profesor Ovidiu Bindea  
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Maieru 

 
Absenteismul şcolar este un fenomen cu o dinamică spectaculoasă în ultimele decenii. Este 

definit ca o problemă socială, fiind explicată mai mult prin caracteristicile socioculturale ale 
mediului de provenienţă şi apărând mult mai frecvent în mediul urban şi în familiile sărace. 
Desemnaeză un tip de conduită evazionistă stabilă, permanentizată, ce prefigurează sau reflectă deja 
atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. 

Atunci când elevii încep să lipsească sistematic şi generalizat de le şcoală, această conduită 
reprezintă un semnal tardiv al existenţei problemelor; absenteismul constituie o formă de agresiune 
pasivă împotriva şcolii, indicând că elevii fug de la şcoală chiar cu riscul de a fi pedepsiţi. Reacţiile 
negative ale şcolii şi ale părinţilor întreţin mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc 
vicios, în care abandonul tinde să apară drept unică soluţie prin care se pot rezolva toate problemele. 

Absenteismul este principalul factor asociat cu abandonul şcolar, având o înalta valoare 
predictivă în raport cu acesta; numeroşi autori care au studiat conduitele elevilor ce se corelează cu 
decizia lor de a abandona şcoala au fost de acord ca cea mai mare probabilitate de a abandona se 
înregistrează la cei care lipsesc excesiv de la şcoală şi au probleme de disciplină; variabilă cheie în 
etiologia inadaptării şcolare este atitudinea părinţilor faţă de şcoală; prin consiliere individuală, atât 
a elevilor, cât şi a părinţilor, se poate ajunge la o mai bună adaptare şcolară. 

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 
dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare 
şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, 
uneori evită confruntarea cu „problemă” prin fugă de la ore. Văzut din această perspectivă, 
absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită 
care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară. Din 
păcate, absenteismul este în creştere, mai ales la nivel liceal, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă 
pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

 
Obiectivele intervenţiei   
- identificarea problemelor cu care se confrunta elevul consiliat;  
- stabilirea factorilor responsabili în ameliorarea consecinţelor negative identificate; 
- promovarea unor strategii de diminuare a acestui impact asupra elevului; 
- implicarea părinţilor în implementarea acestei strategii. 
 
Metode şi tehnici utilizate  
Metodele utilizate pentru a întreprinde studiul au fost: metoda observaţiei, metoda anlizei 

activităţii, metoda interviului, metoda testelor: Scală de stimă de sine, Scală de autoeficacitate, 
Scală de depresie BECK, Scala Hamilton de anxietate. 

 
Metoda observaţiei  
Observaţia este definită ca „acţiunea de a privi cu atenţie fiinţele, lucrurile, evenimentele, 

fenomenele pentru a le studia, supraveghea şi a trage concluzii asupra acestora” (Petit Larousse, 
1998). Ca metoda ştiinţifică, observaţia consta în «înregistrarea sistematică, prin simţuri, a 
caracteristicilor şi transformarilor obiectului studiat» (Doron, Parot, 1999). Aceasta definiţie 
evidenţiază ca observaţia nu este un act pasiv, ea se prelungeşte cu un comportament reflexiv, de 
clasificare şi siatematizare. A observă nu înseamnă doar a identifica un obiect, un comportament, ci 
şi a-l clasifica, a-l introduce într-o anumită categorie. Actul clasificării asociază faptului observat o 
anume idee.  
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Metoda analizei activităţii:  
Analiza produselor activităţii se bazează pe principiul unităţii dialectice dintre structurile 

psihice interne şi acţiunile de realizare a diferitelor tipuri de produse. Se foloseşte pentru 
cunoaşterea motivaţiilor, intereselor şi disponibilităţilor creatoare ale personalităţii. 

Obiect al analizei psihologice îl pot constitui atât produsele realizate în cadrul activităţii libere, 
cât şi cele realizate în contextul unor sarcini date de experimentator. 

În clinica metoda respectivă se foloseşte în două scopuri: pentru a evalua nivelul premorbid al 
personalităţii şi a stabili prin comparaţie, deficitul general provocat de focarul patologic şi pentru 
determinarea diagnosticului diferenţial şi a dinamicii evoluţiei tulburărilor psihice de diferite 
etiologii. 

 
Metoda interviului  
Interviul îl întâlnim în viaţa de toate zilele, în domeniul jurnalistic, al medicinii, al prcticii 

juridiciare etc., şi de asemenea, în activitatea de cercetare ştiinţifică. El este mai mult o artă decât o 
ştiinţă. 

În limba română, termenul de „interviu“ reprezintă un neologism provenit din limba engleză 
(interview – întrevedere, întâlnire), fiind utilizat deopotrivă în jurnalistică şi în ştiinţele socioumane. 
El are ca echivalent termenii din limba franceză „entretien” (conversaţie, convorbire) şi „entrevue“ 
(întâlnire între două sau mai multe persoane). Cel de-al doilea termen, deşi reprezintă traducerea 
literală a celui anglosaxon, comportă totuşi un sens diferit: are o nuanţă utilitară, de aranjament sau 
de surpriză (Grawitz, 1972). 

 
Metoda testelor  
Ideea unor standarde tehnice a pornit de la dovezile tot mai frecvente că interesul pentru studii 

comparative interculturale este în creştere. Devine astfel necesară adaptarea testelor, pentru a putea 
fi folosite în mai multe culturi şi în mai multe limbi. O adaptare corectă a probelor pentru populaţia 
cu care lucrăm asigură validitatea informaţiilor pe care le obţinem. 

Metodele de echivalare structurală par a fi utile în stabilirea zonală a echivalării scorurilor 
obţinute la teste, dar atât nu este suficient, trebuie respectate şi alte criterii. 

Se utilizează termenul de adaptare atunci când preluăm un test, el reflectând mult mai bine 
procesul de pregătire a unui test pentru a fi utilizat în altă cultură sau altă limbă. Termenul de 
„traducere” este parţial corect prin raportare la activitatea depusă în preluarea unui test. 

 
Scala BECK  
Beck şi colab. (1988) au dezvoltat acest inventar pornind de la faptul că scalele existente până 

la acel moment nu reuşeau să deosebească anxietate de depresie, respective prezentau o slabă 
validitate discriminativa. Această situaţie se datora mai ales faptului că scalele de anxietate 
conţineau itemi corespunzători simptomelor caracteristice depresiei. Pentru a preveni această 
situaţie Beck şi echipa lui au întreprins o analiză secvenţiala a itemilor posibil să fie incluşi în acest 
instrument dintr-o “masă” de 86 itemi. Astfel, la prima analiză au fost eliminaţi primii 20 itemi care 
erau fie identici fie foarte asemănători. Prin analize succesive au mai fost eliminaţi 19 itemi iar cei 
37 itemi rămaşi au alcătuit versiunea preliminare a inventarului de anxietate care a fost aplicat pe un 
eşantion de 116 pacienţi. Prin analiza validităţii şi confidentei fiecărui item în parte au mai fost 
eliminaţi câtva itemi şi au rămas doar 21 itemi care alcătuiesc versiunea finală a Inventatului de 
Anxietate Beck. Fiecare item descrie un simptom caracteristic anxietăţii şi subiectul trebuie să 
evalueze cât de tare este deranjat de aceste simptome pe o scală de la 0 (deloc) la 3 (foarte tare). 
Comparativ cu scalele de anxietate precedente, acest inventar include mai multe semne somatice ale 
anxietăţii şi prin analiza factorială s-a demonstrat existenta a mai multor factori precum un factor 
cognitiv şi altul somatic (Hewitt şi Norton, 1993) sau patru factori precum: cognitiv, vegetativ, 
psihomotor şi panica (Wetherell şi Arean, 1997).  

Scorul total al scalei se poate întinde de la 0 la 63 iar autorii furnizează anumite scoruri prag 
pentru a evalua severitatea anxietăţii (Beck şi colab. 2000): 0-9 normal sau lipsa anxietăţii; 10-18 
anxietate uşoară spre moderată; 19-29 anxietate moderată spre severă, 30-63 anxietate severă. 
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Scala Stimei de Sine (Self-Esteem Scale-SS, Rosenberg, 2007) 
Stima de sine reprezintă o nevoie umană profundă şi puternică, esenţială pentru o adaptare 

sănătoasă a individului, adică pentru o funcţionare optimă şi împlinirea de sine. Cu alte cuvinte, 
stima de sine reprezintă încrederea autentică în propria minte, în propriul discernământ. Înseamnă 
încrederea în capacitatea de a lua decizii corecte şi de a face alegeri adecvate. 

Stima de sine este una dintre dimensiunile fundamentale ale personalităţii. Ea se referă la 
raportul pe care îl are fiecare cu el însuşi. Este o privire judecată despre noi înşine, vitală pentru 
propriul nostru echilibru psihic. Când este pozitivă, relativ ridicată, ea ne permite să acţionăm 
eficient, să facem faţă dificultăţilor existenţei. Mai mult decât atât, specialiştii susţin că, dintre toate 
judecăţile pe care le formulăm în viaţă, nici una nu are atât de mare importanţă ca aceea referitoare 
la noi înşine. 

 
Scala de autoeficacitate (Self-Efficacy Scale –SES, Schwarzer & Jerusalem, 2007) 
Autoeficacitatea este credinţa că te poţi comporta într-un anumit fel astfel încât să-ţi atingi 

ţelurile. Este credinţa că ai abilitatea de a executa acţiunile necesare pentru a gestiona situaţiile 
presupuse. Spre deosebire de eficacitate, care este abilitate de a produce un un efect (competenţa), 
autoeficacitatea este o credinţă (corectă sau incorectă) în puterea de a produce efectul respectiv. De 
exemplu, o persoană cu autoeficacitate ridicată e posibil să facă mai multe activităţi legate de 
sănătate atunci când apare o boală, în timp ce o persoană cu o autoeficacitate scăzută se va simţi 
neputincioasă. 

 
Scală de anxietate Hamilton  
Scală de anxietate Hamilton evaluează severitatea simptomelor la persoanele anxioase. Scala 

este un interviu semistructurat de 14 itemi dezvoltaţi de Hamilton (1959), care au generat o serie de 
simptome asociate cu anxietatea şi grupează aceste simptome în 14 clase. Analiza factorială a 
acestor itemi arată că aceştia descriu un factor general de anxietate şi factori bipolari de cogniţie şi 
simptome somatice referitoare la anxietate (Hamilton, 1959). Scala a fost utilizată pe scară largă, 
mai ales în evaluarea rezultatelor tratementului.  

 
Prezentarea de caz  
Cazul: R.T. clasă a IX- a părinţi divorţaţi, mama acasă, tatăl plecat la muncă în străinătate.  
Numele: R.T.  
Vârstă: 15 ani  
Școală: Grup Școlar „Liviu Rebreanu”  
Localitatea: Maieru  
Data: ianuarie 2012  
 
Aspecte contextuale  
 
Climatul familial  
Mamă: asistentă medicală  
Tatăl: șofer de TIR 
Are doi fraţi mai mici, S.A., bun la învăţătură (multe premii şi distincţii la diferite concursuri 

şcolare) și D.R., cu rezultate de nivel mediu. Părinţii sunt divorţaţi de 2 ani iar tatăl locuieşte în 
Spania, motiv pentru care de ocupaţia copiilor se ocupă cu precădere mama. Copiii comunică cu 
tatăl, telefonic sau prin intermediul internetului cel mult o dată pe săptămâna. Tatăl este total 
dezinteresat de situaţia copiilor la învăţătură. Discuţiile telefonice dintre părinţi, care au ca subiect 
central lipsa banilor și nevoile în creştere ale copiilor, duc la polemici şi în rândul copiilor, R.T. ţine 
la mamă iar cei mici la tată, acesta trimiţându-le diverse cadouri o dată la trei luni.  

Condiţii de muncă şi viață ale elevului: R.T. locuieşte alături de cei 2 fraţi și mama sa într-un 
apartament cu 3 camere, spaţiul locativ fiind amenajat aşa încât fiecare membru, în special elevii,să 
beneficieze de condiții optime de învăţare dar şi de petrecere a timpului liber. În urma unei vizite la 
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domiciliu am observat preocuparea constantă a mamei de a le asigura condiții de trai civilizate,de-a 
se adapta la noutățile tehnologiei și de a pune la dispoziţia copiilor mijloace moderne de învăţare și 
recreere, pe lângă cele tradiţionale.  

Elevul R.T. a dezvoltat relaţii de prietenie cu adolescenţi din aceeaşi grupă de vârstă,cu 
preocupări și interese asemănătoare, ceea ce-i influenţează modalitatea și durata de petrecere a 
timpului liber. De exemplu, am observat personal cum hobby-uri ale elevului (lectură, desenul), au 
fost rapid înlocuite de altele mai recente acele realizate în compania noului grup de covârstnici din 
care face parte. Acelaşi aspect mi l-a sesizat și mama elevului, care privește această nouă influenţă 
nu ca pe una tocmai constructivă.  

 
Experienţe relevante  
Pe parcursul anului şcolar precedent (cls. a VIII-a), am remarcat aptitudini deosebite ale 

elevului R.T. la disciplinele umaniste de studiu (limbă română, limbi străine), obiecte socio-umane, 
cât și înclinaţii artistice legate de arte plastice. Acestea au fost remarcate și de profesorii care predau 
aceste discipline la clasă, ceea ce s-a soldat cu încurajarea elevului de a participa la diverse 
concursuri şcolare axate pe valorificarea cunoştinţelor din această sferă.  

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte diciplinele de profil real, elevul R.T. a reuşit cu greu să facă 
faţă cerinţelor curriculare și aceasta numai în urma unui efort considerabil, însoţit de rezultate 
mediocre, la limită promovabilității şcolare.  

Încă de la debutul anului şcolar prezent, respectiv cls.a IX-a, elevul R.T. a început să 
acumuleze absenţe nemotivate, ceea ce a generat o situaţie şcolară critică în cazul lui: a atras 
dezaprobarea profesorilor vizaţi care au considerat o ofensă personală adusă lor; a fost subiect de 
dezbatere în cadrul consiliilor profesorale, în şedinţele cu părinţii şi cele cu colectivul clasei; i s-a 
pus în vedere atât elevului cât şi mamei iminenţa unei eliminări sau chiar exmatriculări disciplinare, 
însoţită de scăderea notei la purtare conform regulamentului de ordine interioară al liceului. Mai 
mult, în calitate de profesor am purtat discuţii private atât cu elevul, cât și cu mama elevului, în care 
am atras atenţia asupra comportamentului şcolar al elevului, evidenţiind consecinţele nefavorabile 
care decurg din această. Atât mama, cât şi elevul au declarat că vor lua măsuri astfel încât să 
remedieze situaţia creată, însă până în prezent conduita elevului a rămas neschimbată, ceea ce 
contribuie zilnic la agravarea situaţiei acestuia.  

 
Situaţia şcolară  
Elevul R.T. frecventa în mod constant biblioteca liceului, cultivându-şi astfel pasiunea pentru 

lectură, până în clasă a IX-a când acest lucru aproape a încetat.  
Notele elevului R.T. scad, la materiile, face parte dintr-un grup de băieţi, mai mari decât el, din 

localitate. Termină primul semestru din clasă a IX-a cu note mici la toate matriile.  
R.T. prezintă teama de performanţă scoala (teste, ascultat) accentuată legată de unele ore de 

curs şi de notare, favorizată de presiunile şi comentariile mamei în familie şi tristeţe accentuată. 
În general, comunicarea cu colegii de clasă nu este una bună, nu are mulţi prieteni, este 

intravertit. 
 
Descrierea cazului  
Motivul solicitării  
- Consilierea pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare adaptate la perioadele de dezvltare 

bio-psiho-sociale.  
- Diminuarea stărilor de temă şi tristeţe. 
 
Acuze principale  
- Scăderea performanţelor şcolare; 
- Teama de performanţă: perioadele de teze și de lucrării încep să devină terifiante, la fel ca 

fiecare extemporar în parte; în pragul fiecărui examen şi în timpul acestuia are nişte trăiri pe care nu 
le poate controla și oricât ar fi învățat înainte în acele momente nu poate reproduce nimic; 



61
 
 

 

- Absenteism; 
- Tristeţe accentuate, plâns. 
 
Demers de consilere psihologică  
Diagnoză şi evaluare  
Obiective  
1) Stabilirea cât mai clară a profilului psiho-somatic şi de dezvoltare al elevului, stilul de viaţă, 

coordonate contextuale semnificative.  
2) Corelarea informaţiilor de la probele aplicate la cabinet și acasă din ceea ce s-a aflat din 

discuţia cu elevul;  
3) Conturarea simptomatologiei și a coordonatelor etiologice / respectiv a factorilor de 

menţinere;  
4) Stabilirea problemelor principale și a priorităţilor de intervenţie.  
5) Testarea suplimentară pentru a asigura atingerea obiectivelor de mai sus (Scala de 

autoeficacitate, Scala BECK, Scala de stimă de sine, Scala de anxietate Hamilton). 
 
Istoricul tulburării  
Aceste trăiri au existat şi în timpul şcolii generale doar că nu au fost la fel de intense şi nu au 

avut aceeaşi frecvenţă ca în această perioadă. Mama remarca o instabilitate emoţională a elevului 
după divorţ. Teama şi tristeţea accentuată s-au instalat pe fondul de vulnerabilitate care a survenit în 
urma divorţului părinţilor şi separării acestora. R.T. avea simptome diverse: simptome emoționale: 
frică foarte mare de a nu răspunde corect la întrebări, de a nu termina ce are de scris, de a nu se face 
de râs; deficit mnezic şi emoţional: convingerea că va greşi la toate întrebările, că îşi va pica 
examenul, că are probleme cognitive şi din acest motiv nu va putea face faţă examenelor; simptome 
fiziologice: transpiraţie, palme umede, durere de cap, tensiune musculară. Toate aceste simptome, în 
timpul examenului propriu-zis, duc în primul rând la nervozitate. Aceasta face ca R.T. să aibă 
dificultăți în a citi şi înţelege cerinţele, în a-şi organiza ideile, are impresia că nu mai ştie nimic, i se 
produce un blocaj mental, i-a note mici la examen cu toate că are materia învăţată.  

R.T este aproape toto timpul trist, nu îl mai inteteseaza scoala de accea şi lipseşte frecvent, nu 
se mai bucura de compania prietenilor că în trecut şi nu mai participa la diverse activităţi 
extraşcolare. 

Simptomatologie puternic manifestată, începând cu clasă a IX-a. Etiologie ramificată și 
îndelung stabilizată (modele cognitive și relaționale defectuoase în mediul familial şi în cel 
educațional din şcoală, lipsă unor strategii eficiente de autoreglare a învăţării). 

 
Simptomatologie  
- Absenteismul - scăderea performanţelor şcolare şi a notelor;  
- Frică persistentă şi marcată de situaţiile de învăţare în care poate surveni o punere în 

dificultate. 
- Blocaje mnezice, incapacitate de focalizare atenţională, de susţinere a efortului intelectual pe 

termen lung;  
- Mecanisme defensive evitative accentuate;  
- Reactivitate emoţională accentuată, trăiri negative intense şi generalizate.  
- Plânge uşor, lentoare psiho-motorie.  
- stima de sine scăzută 
- autoeficacitate scăzută 
- depresie moderată 
 
Evaluare  
Pe baza istoricului şi a datelor obţinute în urma observării comportamentului adolescentului, 

precum şi în urma discuţiilor avute cu mama şi cu dirigintele elevului am luat deciziia aplicării mai 
multor teste după cum urmează: 
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Scală de depresie BECK 
Pentru stabilirea nivelului de depresie la care se afla subiectul am aplicat Scală de depresie 

BECK, subiectul a citit cu atenţie afirmaţiile şi a încercuit pe cele care a considerat că i se 
potrivesc.Scorul obţinut a fost de 22 de puncte ceea ce semnifică o depresie moderată. 

 
Scală de autoeficacitate (Self- Efficacy Scale - ŞES ) 
Scala de autoeficacitate este un alt test care afost aplicat subiectului, subiectului i să cerut să 

opteze pentru una dintrre cele partu posibilităţi de răspuns (1-“complet neadevărat în ceea ce mă 
priveşte ”, iar 4 –“complet adevărat în ceea ce mă priveşte ”. Scorul a fost de 26 de puncte ceea ce 
semnifică un nivel scăzut de autoeficacitate. 

 
Scala Stimei de Sine (Self – Esteem Scale - SS) 
Scala de sine este un alt test care a fost aplicat, subiectului i să cerut să optez pentru una dintrre 

cele partu posibilităţi de răspuns (1-„absolute de accord”, 2-„de acord” 3-„nu sunt de accord”, iar 4-
„categoric nu”). Scorul la acest test a fost de 23 de puncte ceea ce semnifica stima de sine foarte 
scăzută. 

 
Scala de anxietate Hamilton 
Pentru anxietate am folosit Scală de anxietate Hamilton,  în urma aplicării scorul a fost de 15 

puncte ceea ce semnifică o anxietate uşoară. 
 
Inteviul nestructurat  
În urma interviului nestructurat am constatat următoarele: 
- instabilitate emoţională; 
- apatie; 
- temperament predominant flegmatic, cu elemente melancolice; 
- aparenţă îngrijită; 
- comunică greu cu cei din jur;  
- are tendita de a se subestima;  
- sentiment al eficacității relaţionale (sociale) scăzut; 
- sentiment scăzut al eficacităţii educaţionale; 
- deficit atentional, de focalizare şi persistenţă în sarcini şcolare (stabilizat prin habituare şi 

mecanisme defensive;  
- inteligenţă spaţială şi relaţională (interpersonala) bune, viteză de prelucrare a informaţiei 

medie;  
- memorie de lungă durată puţin antrenantă;  
- deficite şi stiluri defectuoase în strategiile de învăţare şi metacogniţie;  
Pentru excluderea tulburărilor de personalitate am realizat interviul clinic nestructurat, interviu 

realizat după DSM. 
  
Intervenţia propriu-zisă  
Probleme prioritare  
- anxietate  
- depresie 
- absenteism 
- imaginea de sine negativă determinată de sentimental eficientei scăzute  
- lipsa strategiilor eficiente de autoreglare a învăţării şi de management al timpului. 
 
Rezolvarea problemelor  
Voi aborda fiecare problemă în parte, voi viza o conceptualizare a problemei şi voi aplica 

tehnici specifice pentru ameliorarea ei. 
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1. Anxietatea: subiectul are o vulnerabilitate crescută, pe fondul acestei vulnerabilităţi apar 
gânduri de genul “toată lumea râde de mine”, “nu ştiu nimic” aceste gânduri se suprapun cu un 
stressor – divorţul părinţilor iar de aici rezulta în plan emoţional frică iar în plan comportamental 
fuga de la ore, fuga de colegi. 

 
Tehnici specifice:  
- tehnici de relaxare; 
- expunerea în imaginar – Subiectul trebuie să-şi imagineze că este ascultat şi nu ştie în faţa 

clasei, identific gânduri iraţionale, încep procesul de resructurare cognitiva. 
- expunerea propriu-zisă – Subiectul trebuie să se anunţă la răspuns chiar dacă nu ştie nimic 

şiş a vadă care sunt consecinţele. 
 
2. Depresia: subiectul are gânduri de genul “Nu sunt bun de nimic”, de aici rezultă o 

autoeficacitate scăzută şi o stima de sine sine scăzută. 
Tehnici specifice: 
- stabilirea unui sistem de recompense, ex: dacă învaţa şi nu mai fuge de la ore două zile 

consecutiv primeşte ceva ce îşi doreşte; 
- stabilirea agendei, este recompensat dacă bifează agenda. 
- introducerea unui sistem de monitorizare a absentelor, recompense pentru cei care nu au 

absente (ex. nu fac de serviciu, şeful clasei pentru o săptămână etc.) 
 
3. Absenteismul  
- dacă la începutul consilierii elevul R.T. avea în medie 16 absente pe săptămâna, în urma 

terapiei se constată o îmbunătăţire a situaţiei absentelor dar şi a situaţiei la învăţătură. 
 
Recomandări  
Pentru părinţi:  
- să aplice sistemul de recompense constant; 
- să stabilească în urma unui consiliu de familie ce se sancţionează şi ce se recompensează; 
- crearea unui forum al părinţilor (pe site-ul şcolii); 
- programe de consiliere a părinţilor (de tip „şcoala părinţilor”) 
- să încurajeze şi să favorizeze performantele şcolare ale elevului, în măsura în care acestea 

cresc şi să ajute la îmbunătăţirea rezultatelor prin alocarea de resurse de timp mai mari pe care să le 
petreacă alături de fiul lor; 

- întâlniri cu medici şi psihiatri pe tema: „Modificări fizice şi psihice în viaţa copilului” 
(semestrial); 

- dezbateri în colectivele de părinţi pe clase cu tema „Familia – o instituţie cu rol fundamental 
în viaţa copilului”. 

- iniţierea unui curs de educaţie a părinţilor cu copii-problemă (semestrial); 
 
Pentru profesori: 
- socializare; 
- să fie atenţi la relaţiilor elevilor în clasa – să nu permită şiş a nu încurajeze râsul şi 

etichetarea elevilor; 
- să-l stimuleze pe copil; 
- instituirea unui sistem de recompense în clasă. 
- Monitorizarea, de către diriginte, săptămânală a absenţelor elevilor pe fişa tip de 

monitorizare şi prezentarea lunară a situaţiei absenţelor către conducerea şcolii; 
- Schiţarea unui plan de intervenţie ţintit pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către 

diriginte a unor măsuri amelioratorii); 
- Discutarea, în particular, a incidentului / situaţiei cu elevul – căutarea împreună a unor 

soluţii pentru evitarea repetării incidentului; 
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- Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, 
legătura permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele 
de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev 
ca unică soluţie pentru „rezolvarea” problemei); 

- Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media 
rezolvarea situaţiei conflictuale profesor-elev; 

- ieşirea din şcoală pe parcursul orelor de curs doar pe baza unor bilete de învoire, semnate de 
diriginte sau profesorul clasei, care să fie ritmic contabilizate la secretariat; 

- notarea riguroasă a absentelor la fiecare oră de curs; 
- sistem echitabil de recompense – sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota 

să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului. 
 
Pentru copil: 
- socializare; 
- implicarea în activităţi extracurriculare; 
- autoadministrarea restructurării cognitive.  
- respectarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară pentru elevi 
- detaşare de „viaţa de cartier” ar fi recomandată, pentru evitarea conflictelor şi violenţei care 

ar putea avea urmări de natura penală 
- creşterea încrederii în sine a copilului prin formarea și consolidarea unei imaginii de sine 

pozitive; 
- înţelegerea propriilor emoţii şi învăţarea unor strategii de a face faţă emoţiilor negative; 
- dezvoltarea responsabilităţii pentru propriile acţiuni şi decizii; 
- stimularea motivaţiei copilului pentru învăţare; 
- formarea de deprinderi de învăţare şi de dezvoltare personală. 
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LA GASTRONOMIE FRANÇAISE 
 
 

Prof. Condoiu Elena-Georgiana 
Școala Gimnazială Perieți, jud. Olt 

 
La Gastronomie  

 
La gastronomie en France est un sujet très vaste qui doit se vivre pour être compris et apprécié. 

Néanmoins, avant de venir en France, il est indispensable de savoir que la gastronomie peut être 
définie comme l’art de la table, lié au plaisir de manger. Cette spécificité française est soumise à 
certaines règles de savoir vivre ; c’est ce que l’on nomme le service à la française. Chaque pays 
possède ses spécialités culinaires qui dévoilent son identité. Les français eux, vouent un véritable 
culte aux plats et à la cuisine. Les grands chefs cuisiniers se considèrent plus comme des artistes, 
eux qui manient les saveurs pour en faire des œuvres d’art pour le palais. Il faut comprendre qu’en 
France, manger est un rituel du bonheur. Les repas solennels se partagent toujours autour d’un 
grand repas et l’abondance des plats permet de juger de l’importance de la fête. Le plaisir de 
manger accompagne les repas et les convives. Le but avoué est de profiter de l’instant et de 
l’oisiveté qui se présente.          

Dans le monde professionnel, les Grands Chefs cuisiniers considérés comme des artistes, sont 
soumis à une grande pression de la part des autorités culinaires qui, chaque année, distinguent les 
restaurant et les chefs de France par des étoiles. Plus un restaurant possède d’étoiles, plus vous êtes 
assuré de trouver la meilleure des cuisines. Les étoiles apportent aux établissements beaucoup de 
prestige et permettent au chef décoré de varier ses recettes et d’en créer de nouvelles. Finalement, le 
tour de France des plats peut s’avérer être une aventure riche et très enrichissante pour qui apprécie 
la cuisine et s’intéresse à l’histoire des plats et à celle des régions de France. 

 
 
Nombreux plats réputés: 

La France jouit d’un patrimoine culinaire tellement vaste qu’il serait trop long d’en dresser une 
liste complète. De plus, les grands chefs français, en tant qu’artistes de la cuisine, inventent chaque 
année des plats particuliers qu’il est impossible de recenser. Néanmoins, certaines spécialités les 
plus réputées hors de France sont à même de représenter les plats de notre pays. Ces spécialités sont 
par ailleurs très répandues en France et peuvent être dégustées au travers tout l’hexagone. 

Commençons par un des mets les plus prestigieux de la cuisine française : le foie gras. Le foie 
gras est une sorte de pâté, mais ne vous avisez jamais de parler du foie gras 
comme d’un pâté, ce serait un sacrilège. Le foie gras se déguste les jours de 
fête et principalement à noël et le premier de l’an. Très cher, le foie gras se 
déguste sur des petits pains grillés mais peu aussi se cuisiner à la poêle ou 

fondu sur de la viande.        
          

    
Un second met très rare et cher mais particulier à certaines régions 

françaises: la truffe. C’est un champignon assez rare qui pousse en 
respectant des règles strictes imposées par la nature. Poussant sous terre, 
sous les chênes seulement, il n’y a que des chiens ou des cochons truffiers 
qui parviennent, avec leur odorat développé, à trouver sous terre le fameux 
champignon. La truffe se déguste par petits morceaux tant son prix est très 
élevé. Il est plus rare d’avoir le privilège de goûter à ce champignon à moins 
d’aller dans des restaurants prestigieux.  
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Déjà plus abordable et plus réputé au-delà de la France, sont les fruits de mer. Rien 
d’exceptionnel puisque chaque pays possédant des côtes peut en profiter. Seulement, chaque région 
développe sa façon de préparer les fruits de mer. Ainsi, nous avons en France et plus 
particulièrement en Charente-Maritime, « l’éclade ». Cette préparation consiste à disposer des 
moules fraîches sur une planche possédant en son centre quatre clous. Les moules sont disposées 
autour de ces clous. Il ne faut pas alors pas bouger brusquement sous peine de tout faire tomber. 
Ensuite, on dispose sur les coquillages un tapis d’épines de pins. Ces épines sont un combustible 
très efficace. On met le feu à cette préparation et une fois les feux et les cendres dissipées, les 
moules sont cuites et prêtes à être dégustées ; avec les doigts et un peu de beurre.  
Les régions atlantiques sont aussi spécialisées dans l’élevage d’huîtres. Ces mollusques sont très 
appréciés des français et elles accompagnent le foie gras lors des fêtes de noël. Les huîtres se 
dégustent crues avec un peu de citron et de beurre salé ou cuites et farcies.   

Evidemment, il est impossible de venir en France sans manger du fromage. Loin des produits 
offerts par les supermarchés sous vide, les véritables fromages rebutent de prime abord à cause de 
leur forte odeur. Cette caractéristique se destine à la plupart des produits fromagers car le produit 
est issu de moisissures. Le fromage est préparé artisanalement et provient du lait de différents 
animaux, généralement celui de la vache, des brebis ou des chèvres. Il se mange en fin de repas 
toujours accompagné de pain et est très apprécié avec certains vins.      

Le pain justement, vient en. La France c’est aussi sa viennoiserie et sa pâtisserie. Les 
croissants, chocolatines et autre pain tels que la baguette, sont propres au patrimoine 
gastronomique. Ces viennoiseries sont consommées à toute heure et accompagnent les petits 
déjeuners. Les boulangeries représentent l’endroit où l’on prépare et vend la viennoiserie. Les 
boulangers travaillent la nuit pour travailler la pâte des viennoiseries et des pains, il les fait cuire et 
les vend le matin. Le plus apprécié des français, c’est de pouvoir déguster tout ça au sortir du four, 
encore chauds, fondants et croustillants. Ces « friandises » typiquement françaises sont par ailleurs 
très appréciées des Américains et des Anglais.  Les aliments sucrés sont le péché mignon des 
français. La preuve en est : la pâtisserie. La pâtisserie c’est l’art des produits sucrés et la confection 
de desserts. Les pâtissiers se révèlent être les meilleurs fabricants de gâteaux et autre merveilles 
sucrées qui peuvent emprunter des milliers de forme et de goûts différents. Les pâtisseries se 
dégustent à la toute fin d’un repas. Beaucoup de personnes connaissent les subtilités qui permettent 
de préparer les desserts communs, à condition de suivre à la lettre les recettes pour avoir le résultat 
escompté. 
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IMAGINI DIN TIMPUL CONCURSULUI COMPER
ETAPA I 2012-2013

Elevii clasei pregatitoare „Piticii Scolari” de la Scoala Gimnaziala „Adrian Paunescu” Pitesti
Mentor: Prof. Daniela Stana

Elevii claselor I-IV de la Colegiul National Ana Aslan, Braila
Mentori: prof. Bacanu Mariana, prof. Nicolau Teodora, inv. Codrescu Mariana,  

prof. Gheorghe Luminita, inv. Neculai Daniela, prof. Lipan Magdalena
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