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I. PERSPECTIVE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC 
 

EFICACITATE ȘI EFICIENȚĂ ÎN MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. Staicu Marian 

Inspector Școlar General Adjunct 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj 

 

Managementul școlar apare ca un sistem de acțiuni exercitate în mod conștient, organizat, 

sistematic în vederea transformării personalităților elevilor, potrivit finalității care și-au propus-o. 

Pe lângă aceasta managerul școlar îndrumă, organizează și conduce toate aspectele de ordin orga-

nizatoric la nivelul școlii. 

Eficacitatea educațională reprezintă măsura în care activitatea din domeniul educațional și-

a realizat toate finalitățile propuse, măsura în care a îndeplinit standardele de formare sau standar-

dele instituționale corelate cu obiectivele specifice formulate pe niveluri de acțiune. 

Eficacitatea școlară se raportează la nivelul instituțional și reprezintă măsura în care acti-

vitatea școlii și-a realizat finalitățile propuse. Eficiența educațională reprezintă obținerea unor re-

zultate așteptate la nivelul celui edicat (în corelație cu finalitățile educaționale fixate) în condițiile 

unui consum mic de resurse. 

Eficiența școlară poate fi definită din perspectiva elevului ca obținerea succesului școlar cu 

un minim de resurse consumate; poate fi definită și din perspectiva instituției școlare în sensul 

realizării acesteia cu un consum mic de resurse materiale, umane, financiare . Definirea conceptu-

lui de eficacitate școlară este dificilă . S-a ajuns la un consens privind necesitatea ca accentul să 

cadă pe rezultatele la nivelul elevilor și în special privind conceptul de valoare adăugată de către 

școală (o școală eficace adaugă un plus de valoare în formarea elevilor ei în comparație cu alte 

școli servind aceleași finalități generale). 

Măsurarea eficacității presupune stabilirea unor parametri clari ,printre care consistența și 

consecvența influenței școlii asupra rezultatelor elevilor. 

Un manager este eficace dacă are o viziune clară asupra a ceea ce înseamnă o școală efi-

cace, este capabil să determine personalul  instituției școlare să împărtășească viziunea lui, își or-

ganizează timpul de așa manieră încât să- și poată duce la bun sfârșit misiunea ce decurge din 

această viziune. 

Cele trei componente fundamentale ale unui proces educațional eficace și eficient sunt: 

1. Unele aspecte legate de curriculum- deschidere spre managementul curriculum-ului ca 

atribuție a managerului școlar (conducătorul instituției școlare ) și a managerului educațional (pro-

fesorul / educatorul); modul în care se implementează curriculum-ul național în instituția școlară 

și modul în care se concepe, se elaborează ,se implementează, se evaluează și se dezvoltă curricu-

lum-ul la nivelul școlii. 

În abordarea procesului educațional, dacă se ia în considerare sensul larg al conceptului de 

curriculum, trebuie avute în vedere mai multe niveluri: elevii, clasa, școala și contextul educațional. 

Ideea de bază este aceea că eficacitatea actului de învățare la nivelul elevului este determinată de: 

• timpul acordat învățării ; 

• oportunitățile de învățare oferite ; 

• calitatea procesului educațional în ansamblul lui ; 

• influența unor factori de mediu specifici fiecărui elev . 
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Întreaga activitate școlară, condusă de managerul școlar, face ca elevul, cu personalitatea 

lui distinctă, aflată la un anumit nivel de evoluție ,să se dezvolte prin învățare, aceasta însemnând 

pentru fiecare ciclu managerial ( an școlar sau ciclu școlar): 

• un plus de cunoștințe funcționale – zona  lui ’’a ști’’; 

• un plus de deprinderi de muncă intelectuală- zona  lui ’’a ști să faci ceva cu ceea ce știi’’; 

• un plus de abilități, capacități ,un nivel superior dc dezvoltare a aptitudinilor – zona  lui 

’’a ști să fii’’; 

• un nivel superior de elaborare a trăsăturilor de personalitate – zona  lui ’’a ști să fii și să devii’’. 

2. Modalități de grupare a actorilor procesului educațional: 

- deschidere spre managementul organizației.  

Sunt implicate aici două planuri ale grupării care sunt mai evidente în sistemele de învăță-

mânt în care ponderea curriculum-ului național este mare: 

- gruparea pe clase (activitatea didactică pe clase și pe lecții)- clasa ca grup constant de învă-

țare căruia elevul îi aparține o perioadă constantă de timp – de obicei un ciclu școlar . Apartenența 

elevului la o clasă, nivelul real și nivelul de pregătire al clasei respective, raportarea profesorilor la 

grupul clasei și raportarea clasei la profesori sunt factori de influență asupra eficacității  școlare.  

Prin introducerea disciplinelor opționale se determină desființarea grupului clasei, cel puțin 

pentru unele secvențe ale timpului de învățare și reunirea elevilor din mai multe clase în alte gru-

puri de învățare fiecare, la rândul său, cu sintalitatea sa, cu un anumit specific relațional cu profe-

sorii și cu aceleași influențe asupra  elevilor, luați individual, influențează eficacitatea  școlare în 

ansamblul ei. 

- planul grupării la nivelul actului de învățare- derulat fie în clasă, fie în  grupul constituit 

prin opțiuni față de o arie curriculară anume. Activitatea pe microgrupuri se dovedește a fi o ma-

nieră de apropiere a procesului educațional de nevoile fiecărui individ, de specificul său personal, 

mărind randamentul de învățare. 

3. Comportamentul în predare al cadrelor didactice – deschidere spre managementul per-

sonalului ; abordările metodologice ,organizarea învățării ,sunt aspecte ce țin de profesor . La clasă 

,profesorul nu realizează numai predarea – învățarea – evaluarea, ci și relaționează cu elevii, in-

fluențându-le comportamentul de învățare, intervine în direcționarea evoluției lor generale ; fiind 

figura centrală pentru elevi, profesorul capătă și alte roluri de influențare educativă, adăugându-

și  noi comportamente în activitatea cu clasa : 

• planifică activitățile, determină sarcinile pe variate niveluri, își structurează conținutu-

rile, își programează acțiunile ; 

• organizează activitățile clasei, determină climatul specific de muncă ; 

• comunică informații variate ; 

• conduce activitatea desfășurată în clasă, după normativitatea specifică ; 

• coordonează activitățile, sincronizează realizarea obiectivelor, armonizează stilurile și 

ritmurile, încheagă colectivul ,previne influențele negative ; 

• îndrumă elevii în cunoaștere, în activitate ; 

• motivează elevii prin echilibrul stimulare-sancționare ; 

• consiliază elevii pe problemele specifice vârstei și individuale ‚ 

• controlează evoluția elevilor în raport cu obiectivele procesului didactic ; 

• apreciază, evaluează atingerea performanțelor, a standardelor date, formulează judecăți 

de valoare . 
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Prin aceste comportamente, profesorul influențează managerial activitatea instructiv-edu-

cativă, cu efecte directe asupra calității, eficienței și eficacității actului didactic, fără a confunda 

cele două planuri de acțiune . 

Profesorul-manager își creează condițiile necesare pentru reușita activităților în clasă, nu 

numai sub aspectul precizării clare a obiectivelor, prelucrării conținutului tematic, alegerii strate-

giilor etc., ci și a celorlalte condiții care facilitează desfășurarea optimă a acestor activități în plan 

pedagogic: condiții ergonomice, psihologice, sociale, operaționale, inovatoare, normative. 

Un profesor trebuie să fie format pentru a avea un comportament eficace la clasă, atât în 

timpul pregătirii sale inițiale, cât și prin stagii de pregătire continuă/perfecționare. 

Cele trei categorii de aspecte: curriculum, structurile organizatorice ale formării și com-

portamentul profesorului cu particularitățile lor, au un rol incontestabil în influențarea eficacității 

învățării la elevi .Există o interacțiune dinamică între aceste aspecte, iar rezultatul final din per-

spectiva eficacității învățării la elevi este dependent de această interacțiune. 

 

Bibliografie: 

1. Gherguț Alois – Management general și strategic în educație,  Editura Polirom, 2007 

2. Iucu Romiță B. – Managementul clasei de elevi, Editura Polirom, 2006 

 

 

10 NOIEMBRIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ȘTIINȚEI 

 PENTRU PACE ȘI DEZVOLTARE 

- studiu de specialitate  -  

 

Prof. Vulpe Daniela 

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu 

 

Sărbătorită în fiecare la 10 noiembrie, Ziua internațională a științei pentru pace și dez-

voltare, evidențiază rolul important al științei în societate și necesitatea implicării publicului larg 

în dezbateri privind problemele contemporane importante și relevante pentru știință. 

La data de, 10 noiembrie 2022, cu ocazia Zilei  Internaționale a Științei pentru Pace și 

Dezvoltare, Asociația TINE DE NOI în colaborare cu Fundația Hanns Seidel Romania și în parte-

neriat cu Asociația AD REM Craiova,  CCD Gorj, CNTV Tg-Jiu ne-am reunit la Tg-Jiu în cadrul 

training – ului Locul și rolul educației în contextual progresului continuu al științei, cu scopul 

de a sublinia importanța și relevanța științei în viața noastră de zi cu zi. 

Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, a fost decretată de către Con-

ferința Generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) în 

anul 2001, iar prima celebrare a avut loc la data de 10 noiembrie 2002, sub egida UNESCO.  

În acest sens, de-a lungul timpului s-au realizat diverse și multiple parteneriate cu organi-

zații guvernamentale, interguvernamentale și neguvernamentale, cu diferite comisii naționale 

UNESCO, instituții științifice și de cercetare, asociații profesionale, mass-media, profesori din 

domenii științifice, profesori cadre didactice, etc  

La 25 septembrie 2015 a fost adoptată de către Organizația Națiunilor Unite Agenda 

2030 cu privire la evoluția durabilă, care vizează un cadru global pentru eradicarea sărăciei și 

realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mi-

leniului (ODM), adoptate în anul 2000.  

https://www.un.org/en/observances/world-science-day
https://www.un.org/en/observances/world-science-day
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Progresul științei cu privire la evoluția durabilă fiind esențial pentru realizarea și îndepli-

nirea obiectivelor complexe din Agenda 2030, se poate monitoriza prin accesarea Raportului 

UNESCO privind știința, prezentare temeinică realizată la fiecare cinci ani, oferind analize pro-

funde asupra tendințelor emergente din domeniul științei, tehnologiei și politicii în materie de ino-

vare și guvernanță. 

Obiectivele pentru care militează Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare: 

• Creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul științei în so-

cietățile pașnice și sustenabile; 

• Promovarea solidarității naționale și internaționale pentru o știință comună; 

• Reînnoirea angajamentului național și internațional pentru utilizarea științei în benefi-

ciul societăților; 

• Atragerea atenției asupra provocărilor cu care se confruntă știința și creșterea spriji-

nului pentru efortul științific. 

Evenimentul marcat anual în întreaga lume a generat numeroase proiecte concrete și via-

bile, programe și finanțări pentru știință și a contribuit, de asemenea, la promovarea cooperării 

între oamenii de știință care trăiesc în zone puternic afectate de conflicte. Festivitățile dedicate 

acestui eveniment includ: conferințe, reuniuni, vizite la muzee, expoziții, difuzarea de postere, 

întruniri în instituții de învățământ, în campusuri școlare etc. 

Cunoașterea științifică și colaborarea la nivel global sunt esențiale pentru pacea și dezvol-

tarea durabilă, prin faptul că promovează implicarea specialiștilor, dar și interesul cetățenilor, pre-

cum și al comunităților locale în schimbul de cunoștințe, de informații și teme de cercetare prin 

care se realizează activități interesante, acțiuni educative, demersuri de cercetare și inovare, impli-

cit schimbări comportamentale și de atitudine.  

De altfel, știința se află în centrul înțelegerii problematicii globale, prin intermediul 

acesteia fiind explorat și descifrat universul în întregul său, după cum cercetarea științifică în-

seamnă și cunoașterea ființei umane, dezvoltarea unor relații interumane de calitate, opțiunea 

pentru valorile umaniste ale științei. 

Conștientizăm și mai mult această semnificație a colaborării științifice, în contextul actual. 

Prin progresul științific, prin demersuri consistente de cercetare omenirea poate depăși momente 

de criză, situații dificile. 

În concluzie, această zi reprezintă o invitație la reflecție, la atitudine și implicare, la 

nivel guvernamental, legislativ, al administrațiilor locale în legătură cu valoarea și potenția-

lul cercetării și al inovării, importante resurse pentru evoluția societăților spre o viață mai bună.  

De aceea, consemnarea acestei sărbători subliniază încă o dată faptul că oamenii de știință, 

cercetătorii, inovatorii din majoritatea statelor lumii oferă un model de dezvoltare a societății ba-

zate pe cunoaștere, pe rolul progresului științific și tehnologic drept alternative viabile în para-

digma lumii contemporane. 

Consider că sunt decisive pentru evoluția societății contemporane: cercetarea științifică, 

contribuția cercetătorilor, respectul pentru mințile strălucite, nevoia de investiție și finan-

țare a proiectelor de cercetare, a institutelor de specialitate. Acestea sunt forme responsabile 

de valorizare a creativității, a inteligenței umane într-o lume conștientă de provocările, riscurile și 

dificultățile timpurilor actuale. 
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CE ESTE MENTORATUL ȘI DE CE AI NEVOIE DE UN MENTOR 

 ÎN ACTIVIATEA DIDACTICĂ 

 

Prof. Popovici Laurențiu Daniel 

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu Jiu 

 

Cuvântul vine din latină – „mentor” și se referă la o persoană educată care îndrumă pe 

altcineva, la un lider spiritual care inspiră, iar dicționarul explicativ definește mentorul ca un „con-

ducător spiritual, povățuitor, îndrumător; preceptor, educator.” Mentoratul este un parteneriat din-

tre un mentor și un mentee (persoana care se adresează la un mentor), și acest parteneriat urmă-

rește stabilirea unor obiective care țin de dezvoltarea personală sau profesională. „Mentorul este o 

persoană care are o experiență mai bogată decât mentee-ul, o persoană care este acolo unde men-

tee-ul aspiră să fie”. De exemplu, dacă îți dorești să excelezi în domeniul IT, poți crea o legătură 

cu o persoană care deja lucrează la una dintre cele mai mari companii de IT din lume. Astfel, în 

urma discuțiile pe care le aveți îți dai seama despre cum să ajungi mai ușor acolo unde îți dorești. 

De cele mai multe ori mentoratul este focusat pe un domeniu și pe dezvoltarea profesională. Tre-

când peste etimologia legendară a cuvântului mentor (n.r. personaj din mitologia greacă ce sfătuia 

înțelept eroii mai puțin experimentați), oricine (mai ales in mediul corporatist) cunoaște semnifi-

cația mentoratului. Aș face întâi o remarcă în sensul departajării mentoratului de coaching. Dacă 

coaching-ul presupune o tehnică precisă, o specializare a celui care o practică și, cel mai des, im-

plică o remunerare a acestuia, mentoratul este prin excelență o preocupare pro-bono și nu necesită 

altă specializare decât bunăvoința și calitatea celui care se oferă ca mentor. Ar fi nenumărate ar-

gumente de bun-simț în sprijinul ideii de a avea un mentor (sau mai mulți).“Singura, adevărata 

înțelepciune stă în a ști că nu știi nimic” – Socrate. Aș începe cu această înțeleaptă afirmație pentru 

a susține motivul pentru care oricât de inteligenți ne-am considera, atitudinea noastră față de cu-

noaștere și experiență trebuie să înceapă cu modestia. Mentoratul se întâlnește cu precădere în 

mediul profesional, acolo unde nevoia de a acumula experiență capătă forme mai precise și pre-

sante, dar el este cu atât mai important în problemele de viață, în sensul cel mai larg. Mentorul 

trebuie ales, deoarece este vorba întâi de toate de acceptare și recunoaștere din partea celui care își 

dorește mentorat. Mentorul este un exemplu, un model pe care ni-l alegem pentru a învăța de la el. 

Nu trebuie să ne dorim să fim ca el, trebuie însă să-i recunoaștem calitățile și să dorim să-l depășim. 

Este necesar ca relația de mentorat să fie oficializată în momentul începerii. Cel care își dorește 

mentorat, solicită mentorului ales un accept. Într-o relație de mentorat deschisă și transparentă, 

ambii parteneri se dedică unui parcurs comun, în care fiecare își asumă un rol. Mentoratul este o 

activitate care-l ajută și îl îmbogățește pe cel care este mentor, deopotrivă. Suntem destinați pentru 

a împărtăși și pentru a ajuta. Asta este credința mea profundă și de aceea cred că mentoratul este 

benefic ambilor subiecți. Schimbul de informații cu o persoană care are nevoie de experiența noas-

tră sau de noi perspective asupra unor situații de viață sau de profesie, ne deschide nouă sufletul și 

mintea pentru introspecție, ne reamintește să fim autentici și prezenți la viață și lume, în general. 

Rămân la convingerea faptului că cel care-și dorește să fie mentorat alege, însă, păstrându-ne des-

chiși și prietenoși, asertivi și altruiști, vom da ocazia colegilor, prietenilor, apropiaților în general, 

să ne pună în valoare experiența și capacitatea de a oferi. Există o valoare mai mare decât aceea a 

informațiilor și experiențelor pe care le putem acumula ca persoană, aceea a informațiilor și expe-

riențelor pe care le putem împărtăși și schimba cu ceilalți, valoare care nu este doar mult mai 
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extinsă, dar este de o calitate mult superioară. Mentoratul poate fi astfel considerat, prin multitu-

dinea de forme pe care le îmbracă, unul din principalele motoare de progres al omenirii. Rolurile 

principale pe care le joacă mentorii sunt următoarele: Mentorul ajută directorii noi la rezolvarea 

problemelor; mentorul acționează ca un catalizator sau ca un consiliu care evaluează ideile și ac-

țiunile noului director;  mentorul îi deschide calea către persoane sau resurse; mentorul discută cu 

persoana ajutată diverse subiecte privind managementul școlii; mentorul oferă soluții la proble-

mele pe care le are noul director. Se poate observa că în cele mai multe țări ale Uniunii Europene 

mentoratul între profesori nu este reglementat prin lege. Relația dintre mentor și discipol nu are 

specificări și reglementări legale și formale decât parțial. În unele țări ale Uniunii Europene regle-

mentările se referă la organizarea plasării cadrelor didactice începătoare în sistemul oficial de pro-

movare profesională. Sistemul educațional românesc, prin Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 

specifică calitatea de mentor pe care o poate avea un profesor, făcând referire la stagiul practic de 

un an școlar realizat într-o unitate de învățământ, de regulă sub coordonarea unui profesor mentor, 

adică sub coordonarea unui cadru didactic specializat care îndrumă studenții viitori profesori pe 

parcursul desfășurării practicii pedagogice sau care coordonează și sprijină debutanții pe parcursul 

perioadei de stagiatură. Alte documente legislative, precum Statutul profesorului mentor, statu-

ează necesitatea, dar nu și obligativitatea mentoratului de stagiatură/de dezvoltare în carieră. 
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EDUCAȚIA MEDIATICĂ O URGENȚĂ A EDUCAȚIEI  

PENTRU TINERI ȘI ADULȚI 

                                    

Prof. Peptan Anca,  

Liceul Tehnologic Nr.2 Târgu Jiu 

 

Chiar dacă nu există o definiție strictă, știrile false sunt menite să ne inducă în eroare. Ele 

prezintă informații false ca știri reale și, de regulă, urmăresc un scop specific și intenționează să ne 

manipuleze. Știrile false nu sunt un fenomen nou, nu au apărut odată cu pandemia de COVID-19, 

ele au existat dintotdeauna pentru a crea confuzie și a distorsiona opinia societății pe anumite teme. 

Elementul de noutate în era social media este reprezentat de creșterea vitezei de răspândire a știrilor 

false ca urmare a revoluției tehnologice și a creșterii numărului și tipurilor de interacțiuni digitale. 

Nici măcar scopul general din spatele distribuirii știrilor false nu este unul nou și se referă 

la dorința de a prezenta minciunile ca adevăruri sau de a promova anumite interese. Interesele pot 

fi politice, geopolitice, economice, financiare, religioase, dar și personale. De regulă, ținta acestor 

falsuri este publicul, conectat online sau offline, mesajele vizând cel mai adesea grupurile vulne-

rabile la dezinformare și cu potențial de răspândire continuă a falsurilor. 

În ziua de azi, informațiile sunt peste tot în jurul nostru, copleșitor de multe, iar delimitarea 

dintre online și offline, dintre fapte și opinii, dintre ce e fake și ce e news este din ce în ce mai 
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ștearsă. Așadar Educația media nu mai reprezintă doar un concept pentru profesioniști, ci un set 

de competențe necesare tuturor, fie că sunt tineri nativi digitali sau adulți cu studii universitare. 

Educația mediatică este, în acest context, soluția pentru creșterea capacității de identificare 

și reducere a răspândirii știrilor false. Acest tip de educație, indispensabil oricărui tânăr, trebuie să 

înceapă din familie și din anii de școală, dar majoritatea adulților (părinți sau educatori) nu sunt ei 

înșiși pregătiți să facă acest lucru. 

Educația mediatică se referă la procesul de accesare, analizare, evaluare și creare a mesa-

jelor într-o varietate de moduri, genuri și forme mediatice. Folosește un model instrucțional bazat 

pe cercetare care încurajează oamenii să pună întrebări în legătură cu ceea ce urmăresc la televizor, 

citesc sau ascultă. Educația mediatică urmărește dezvoltarea unei culturi mediatice. Furnizează 

oamenilor unelte/instrumente prin care: 

• să analizeze în mod critic mesaje 

• să detecteze propaganda, cenzura sau discriminarea (inclusiv motivațiile acestor acțiuni) 

din știri sau alt gen de programe publice 

• să înțeleagă modul în care anumite trăsături structurale - cum ar fi distribuirea mijloacelor 

de producție și modelul de finanțare - pot să afecteze informația prezentată. 

Cultura mediatică permite oamenilor să fie creatori și producători de mesaje mediatice, 

astfel încât să faciliteze o mai bună înțelegere a fiecărui tip de media și de asemenea să permită 

dezvoltarea unei media independente. Cultura mediatică este o extensie a culturii generale. Tran-

sformând procesul de consumare a mesajelor mediatice într-o activitate critică și activă, oamenii 

conștientizează mai bine potențialul de manipulare al mass-media (mai ales prin publicitate și teh-

nici asociate relațiilor publice) și de asemenea este asigurată o mai bună percepție și înțelegere a 

rolurilor pe care mass media și media participativă le joaca în construirea unei viziuni a realității. 

Educația media este esențială pentru reducerea dezinformării în creștere, care amenință 

progresele câștigate cu greu de societate. 

Este necesară o abordare multidisciplinară a învățării, care concepe educația dintr-o per-

spectivă largă și care implică înțelegerea faptului că realitatea este alcătuită din sisteme complexe 

strâns interconectate.  Acest tip de educație se bazează pe valori universale ale toleranței, solida-

rității, egalității, justiției și non-violenței și vizează obiective fundamentale, cum ar fi promovarea 

gândirii critice, alfabetizarea mediatică și cetățenia activă. 

Alfabetizarea mediatică îi încurajează pe tineri să pună întrebări, să evalueze informația pe 

care o recepționează, să înțeleagă și să aprecieze anumite procese și fenomene; îi învață să devină 

consumatori și utilizatori de media activi și implicați. 

Alfabetizarea mediatică contribuie la creșterea personală și dezvoltarea socială a tinerilor, 

explorând conexiunile dintre cultura populară – muzică, modă, programe de televiziune, filme și 

publicitate – și atitudinile lor, alegerea stilului de viață și a imaginii de sine. 

Educația pentru media încurajează tinerii să folosească instrumentele multimedia în mod 

creativ, o strategie care contribuie la „înțelegerea prin acțiune” și îi pregătește pentru dezvoltare 

profesională și posturi de muncă care vor solicita din ce în ce mai mult utilizarea unor forme so-

fisticate de comunicare. 

Alfabetizarea mediatică îi ajută pe tineri să abordeze cu spirit critic ceea ce văd în presa 

scrisă sau online, învățându-i să facă distincția între realitate și falsuri, să compare violența de la 

TV cu cea din viața reală, eroii media și protagoniștii din viața reală, precum și rolul mass-me-

diei în raport cu așteptările consumatorilor de informație. 



14 

Potrivit unui studiu CJI privind abilitățile de interacțiune și de utilizare media ale tinerilor 

(14-19 ani), majoritatea (90%) utilizează Internetul ca sursă primară de informații. Tinerii cred 

informațiile care sunt clare și ușor de înțeles (77%), dacă vin dintr-o sursă de încredere (75%), 

provin de pe Internet (50%) și dacă nu le contrazic convingerile (69%). 

Mediul online a devenit o parte dominantă a vieții tinerilor dar și adulților și aduce cu sine 

o serie de vulnerabilități, între care dezinformarea, cyberbullying-ul și excluziunea. Este crucial 

pentru o societate sănătoasă ca tinerii să obțină competențe care să îi ajute să descifreze ecuațiile 

dezinformării, să recunoască greșelile din gramatica urii și să știe că au dreptul să ceară ajutor și 

apărare. Pentru asta însă este nevoie de profesori si educatori bine pregătiți dar și de părinți infor-

mați, care la rândul lor să înțeleagă că în prezent „fără Educația pentru media nu poți rezista pe 

autostrada vieții”. 

Rolul educației mediatice este și acela de dezvoltare a gândirii critice,  de a-i ajuta pe oa-

meni să gândească critic atunci când analizează informația, indiferent că informația vine din spațiul 

online sau vine din alte surse media. De aceea, este important accentul pe calitatea informației, iar 

tinerii (dar și adulții) ar trebui să învețe să recunoască informația de calitate, pentru că doar așa 

poți să îți dai seama atunci când vezi la televizor sau citești pe online un anumit text dacă este 

manipulator sau nu. Digitalul, competențele media de a crea conținut digital sunt de asemenea 

importante, fiindcă acum aproape toți au acces la instrumente tehnologice și  oricine poate să cre-

eze conținut media și să-l plaseze, de aceea este important să cunoască și regulile de auto regle-

mentare, să cunoască principii etice, ca să știe că atunci când produce și postează conținut digital 

trebuie să o facă în mod responsabil. 

In acest context rolul școlii și al oricărui educator este acela de a fi el însuși deschis pentru 

completarea educației sale media pentru a putea la rândul său să susțină și să promoveze educația 

mediatică a tinerilor dar și a părinților. 
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FACTORI CARE FAVORIZEAZĂ ABANDONUL ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar Jurebie Anamaria Nina 

Școala Gimnazială “Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu 

 

O educație adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniță și 

școală prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. 

O bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care-l desfășoară cu copiii 

poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului școlar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frec-

ventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obți-

nerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii 

început. Elevii care abandonează școala sunt cei care s-au făcut remarcați pentru absenteism și alte 

https://cji.ro/studiu-conectat-la-media-interactiunea-tinerilor-din-romania-cu-media-2/
https://educatiamedia.cji.ro/
https://cji.md/educatia-pentru-media-de-5-ani-dezvoltam-gandirea-critica-in-scoala/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie_mediatic%C4%83
https://educatia.mediacritica.md/ro/tag/sfat-pentru-parinti/
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dificultăți de comportament, pentru care au fost sancționați în repetate rânduri în școală. Acest 

abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învățământ, căci până 

a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar și cel în 

cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă cu 

care se confruntă societatea contemporană; școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pen-

tru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si 

elevii nu mai consideră școala un viitor. 

Efectele abandonului școlar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit 

de grav. Mai întâi, cei care abandonează școala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 

integrării socio-economice, nici formația morală și civică necesară exercitării rolului de părinte și 

celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abando-

nează școala sunt viitorii șomeri și reprezintă, pe termen mediu și lung, o sursă de dificultăți soci-

ale și de pierderi, care depășesc investiția cerută de formarea inițială. 

Printre factorii care favorizează abandonul școlar , se află: 

• Dificultățile materiale. Familiile numeroase, dezorganizate, lipsite de resurse au pro-

bleme în a asigura îmbrăcămintea  adecvată tuturor copiilor și resimt uneori nevoia de forță de 

muncă (fie pe câmp, fie în gospodărie pentru a avea grijă de frații mai mici). 

• Modelul educațional oferit de părinți. Cel mai adesea, elevii care ajung să renunțe la 

educație provin din familii în care părinții nu au mai mult de opt clase. Există însă și excepții. 

Destul de frecvent, sunt elevi care se află în situații de abandon care își doresc să își completeze 

educația “măcar până la 10 clase”, ca să aibă o calificare, astfel încât să nu ajungă ca părinții, 

simpli zilieri, fără mari șanse de reușită în viață. 

• Modelul educațional oferit de frați este mult mai influent. Familiile unde există frați mai 

mari ce au renunțat timpuriu la educație, frații mai mici tind să reproducă acest model. 

• Dezorganizarea familiei atrage după sine dificultăți materiale. Divorțul, alcoolismul, 

violența în familie sunt semne ce preced adesea decizia de abandon. 

• Implicarea în activități aflate la limita legii. Prostituția, apartenența la găști de cartier, 

integrarea în rețele de cerșetorie conduc aproape mereu la renunțarea la educație, fiind prezente ca 

factori demotivatori mai ales la trecerea către clasa a IX-a și în perioada imediat următoare debu-

tului ciclului secundar superior. 

• Integrarea pe piața muncii. Fie că este vorba de lucrul ca zilier, de activități regulate ca 

barman, de prostituție sau cerșetorie, prezența pe durata semestrelor școlare în astfel de activități 

aducătoare de venit constituie elemente de risc ce se soldează aproape mereu cu renunțarea pre-

matură la educație. O soluție pentru cei care au nevoie să muncească ar putea fi promovarea unor 

modele comune din țările vestice, și anume implicarea liceenilor ce au nevoie de resurse pentru a 

se întreține în activități aducătoare de venit pe perioada vacanțelor, având o durată scurtă ca număr 

de ore pe zi, precum cele de baby-sitting pentru o seară. 

Încrederea scăzută în educație se dovedește a fi mai degrabă un stereotip infirmat de reali-

tate. Este posibil ca să apară însă o încredere redusă în educație chiar în momentele imediat pre-

mergătoare abandonului școlar. În acest sens ar putea fi util ca elevii care au renunțat deja prematur 

la școală să intre în contact cu cei aflați în risc de a abandona, povestindu-le care este imaginea lor 

curentă despre școală. 

Deși principalii factori de creștere a probabilității de a renunța la educație sunt localizați la 

nivelul familiei și al comunității, recomandările pentru atenuarea acestor factori se adresează în 
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primul rând școlii. Exceptând obiectivul general al creșterii responsabilității școlii, nu există prio-

rități absolute, iar acțiunile recomandate nu sunt substituibile, ci complementare. Accentul este 

pus pe prevenție, dar există și recomandări în ce privește reintegrarea elevilor care au renunțat 

recent la educație. 
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SENTIMENTUL DE SIGURANȚĂ 

 

Profesor învățământ preșcolar, Boroacă Elena 

Grădinița Seciurile, com. Roșia de Amaradia, județul Gorj 

 

Grădinița reprezintă spectrul ideal, spațiul de siguranță care conferă preșcolarilor mediul  

ambiant propice formării și dezvoltării acestora la toate stadiile. Pentru toți copiii care pătrund în 

grădiniță și  pe care îi aveți în grijă, este de cea mai mare importanță ca ei să se simtă în siguranță 

cu dumneavoastră. Pentru mulți dintre ei, grădinița este prima experiență în afara casei. În noua 

situație, unii copii sunt nesiguri și temători și trebuie sprijiniți necontenit. Ei vor avea nevoie de 

multă atenție și protejare până vor fi suficient de încrezători pentru a explora noul mediu și a 

participa la toate activitățile pe care le poate oferi grădinița.  

Copiii care provin din familii unite, afectuoase în care predomina jovialitatea, acuratețea 

în executarea anumitor acțiuni sunt de obicei mult mai apți să accepte și să se bucure de noul 

mediu. Experiența lor pozitivă îi determină să creadă că lumea este, în general, un loc agreabil, 

primitor unde te poți manifesta în voie și te poți încrede în ceilalți. 

Pe de altă parte, copiii care vin din medii în care sunt frecvent pedepsiți, inhibați, margina-

lizați și care sunt adesea nefericiți, simțind impedimente în implicarea lor în activități pot manifesta 

prudent și suspiciune în ceea ce privește educatoarea și noua situație în care ei se află. Va fi nevoie 

să fiți răbdătoare, tolerantă, ludică cu asemenea copii, să le dăruiți cât mai multă căldură, cordia-

litate, puteți să le transmiteți sentimente de stabilitate, de protecție și siguranță. 

În calitate de cadru didactic implicat aveți la îndemână mai multe tehnici si modalități prin 

care puteți construi în grădiniță un mediu securizant.  

✓ O ambianță fizică ordonată și plăcută. Aceasta presupune dispunerea logică și conforta-

bilă a mobilierului și echipamentului din clasă conferind un mediu încântător copiilor. Dacă veți 

prevedea locuri special amenajate și stabile pentru obiecte și pentru desfășurarea diverselor acti-

vități, camera le va conferi întotdeauna copiilor un sentiment al ordinii, al disciplinei. 

✓ Furnizarea de obiecte și jucării familiare. Copiii se vor simți mai confortabil dacă vor fi 

apreciați, încurajați, în prima lor zi de grădiniță, prin prezentarea unor lucruri pe care sunt obișnuiți 

http://dar.episcopiadevei.ro/index.php/2015/10/20/ce-este-abandonul-scolar-cauze-si-modalitati-de-prevenire/
http://dar.episcopiadevei.ro/index.php/2015/10/20/ce-este-abandonul-scolar-cauze-si-modalitati-de-prevenire/
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să le vadă și acasă. De exemplu în colțul căsuței puteți pune o oală pentru gătit, o sită ori alte 

lucruri și jucării pe care copiii le cunosc de acasă; se mai pot așeza o pernă și un covoraș pe care 

se odihnesc păpușile ori chiar copiii înșiși. Pentru grădinițele din sate se pot confecționa tot felul 

de animale de fermă din coceni de porumb sau din paie, păsări din materiale din natură care pot fi 

utilizate în jocuri formând astfel machete.  

✓ Un orar realist, cu momente repetate regulat (rutine). Pe măsură ce copiii se familiari-

zează cu ordinea de fiecare zi a evenimentelor, ei își dezvoltă un sentiment de siguranță, de apar-

tenență la grup, știind ceea ce urmează să se întâmple și, deci, la ce se pot aștepta. Există un mo-

ment al sosirii, al salutului, un moment de întâlnire și discuție generală a grupului format, un mo-

ment pentru lucru, pentru îngrijire corporală, pentru luarea mesei ori a gustării. Există desigur și 

un moment al plecării acasă. Repetarea zilnică a acestor jaloane formează și pregătește copiii pen-

tru derularea momentelor vieții oferindu-le acestora un sentiment al securității și continuității.  

✓ Informarea și pregătirea copiilor cu ceea ce urmează să se întâmple mai departe și ceea 

ce se așteaptă din partea lor. A ști ce urmează îi ajuta pe copii să înțeleagă rolul lor în grădiniță și 

să se simtă în siguranță. Copiilor trebuie sa le conferim încredere, putere de a lupta pentru a în-

vinge, nu să le cerem și să așteptăm de la ei lucruri de care ei încă nu sunt capabili să le înfăptu-

iască. Formulați-vă expectanțele într-un mod simplu, clar și pertinent. De exemplu, când ai ajuns 

la grădiniță, dimineața, mai întâi saluți, apoi iți pui hainele în dulăpior. A permite copiilor să cu-

noască dinainte ce se va întâmplă în momentele următoare înseamnă a-i determina să fie actori ai 

învățării de la un moment la altul al zilei și a preveni apariția situațiilor dificile. 
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II. NOI ABORDĂRI ALE DIDACTICII SPECIALITĂȚII 
 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII PRIN ÎNVĂȚARE 

                         

Prof. Pânișoară Ștefania 

Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu“ Târgu Jiu 

           

Creativitatea constituie una dintre cele mai importante valori umane, sociale, educaționale. 

Rolul creativității în procesul culturii și civilizației este enorm iar în școala contemporană este 

prezență o vie preocupare pentru educarea creativității. Multă vreme creativitatea a fost conside-

rată un har divin, har pe care îl aveau puțini oameni. Concepția conform căreia talentele și geniile 

sunt înnăscute a fost depășită. Acestea sunt rezultatul interacțiunii dintre influența mediului și a 

eredității, dintre învățare, maturizare și dezvoltare. 

În primul rând, creativitatea nu trebuie văzută ca un proces necesar doar la vârsta adultă 

sau școlară. Necesitatea stimulării creativității trebuie conștientizată încă din faza preșcolară, 

aceasta asigurând premisele accederii cu succes la treptele superioare din viață. Educatorii trebuie 

să încerce să se adapteze la ideile copiilor fără a încerca să structureze ideile acestora dacă acestea 

nu se potrivesc cu cele ale adulților. 

Creativitatea devine educabilă în condițiile abordării unui management modern în care ca-

drul didactic este preocupat pentru crearea unui climat corespunzător, propunându-și să utilizeze 

metode active, să realizeze corelații inter-disciplinare, să promoveze manifestarea liberă a copiilor 

în învățare, dar în primul rând să cunoască și să stimuleze potențialul creator al fiecărui copil, 

recurgând la creativitatea în grup, cel mai eficient procedeu susținut de specialiști.  

Pentru formarea și dezvoltarea spiritului creativ la elevi este necesară și dezvoltarea încre-

derii în forțele proprii. Aceasta poate fi stimulată prin atitudinea atentă a cadrului didactic față de 

dorințele, sugestiile sau propunerile copiilor, prin importanța pe care o acordă inițiativei lor pozi-

tive și acțiunilor îndeplinite fără ajutor din afară. 

Creativitatea a fost și va rămâne o calitate superioară a omului, fiind identificată, în cazul 

elevilor, ca o capacitate de a realiza ceva și altceva în raport cu realitatea existentă, de a înțelege 

și a cunoaște pe plan material și spiritual ceva inedit, util și valoros. Creativitatea este o caracte-

ristică a personalității umane, aceasta fiind necesar a fi descoperită, cultivată și modelată spre a 

deveni ceva unic. Școala este unul dintre cele mai importante medii în care elevul poate primi în 

mod organizat cunoștințe de artă, un mediu în care poate fi educat prin acest limbaj al simțirii. 

Talentul reprezintă o formă calitativ superioară de evidențiere a aptitudinilor complexe, 

ceea ce face posibilă creația de valori noi, originale. Această zestre nativă este necesar a fi cultivată 

cu tact și pricepere, în sensul dezvoltării potențialităților creative ale elevilor. 

Cum pot adulții încuraja creativitatea? 

- Prin furnizarea unui mediu care permite copilului să exploreze și să se joace fără restrân-

geri exagerate. 

- Prin adaptarea la ideile copilului, fără a încerca o structurare a ideilor lui astfel încât să se 

potrivească cu cele ale adulților. 

- Prin acceptarea ideilor neobișnuite ale copilului, fără a judeca modul divergent în care 

acesta rezolva o problemă. 

- Folosind modalități creative pentru rezolvarea problemelor, în special a problemelor ce 

apar în viața de zi cu zi. 
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- Alocând destul timp copilului pentru explorarea tuturor posibilităților, pentru trecerea de 

la ideile obișnuite la idei mai originale. 

- Încurajând procesul, iar nu scopul. 

 Adulții pot încuraja creativitatea punând accentul pe generarea și exprimarea de idei într-

un cadru non-evaluativ și prin concentrarea atât asupra gândirii convergente, cât și asupra celei 

divergente. Adulții pot de asemenea să încerce să asigure copiilor posibilitatea și siguranța de a 

risca, de a pune la îndoială, de a vedea lucrurile dintr-un nou punct de vedere. 

Jocurile creative în educarea și instruirea copiilor 

 Jocul reprezintă o activitate deosebită care înflorește în anii copilăriei și îl însoțește pe om 

pe parcursul întregii sale vieți. 

Una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este jocul. 

Jocul reprezintă un ansamblu de acțiuni și operațiuni care urmăresc obiective de pregătire 

intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. 

O importanță decisivă pentru dezvoltarea imaginației o constituie jocurile de roluri. În ac-

tivitatea de joc copii învață a substitui un obiect prin altul, a-și asuma cele mai diverse roluri. 

Această capacitate și stă    la baza dezvoltării imaginației. 

În joc copilul pătrunde semnificația specifică a două tipuri de simboluri : simbolurile indi-

vidual – convenționale, cât și cele iconice își asumă pe parcursul jocului funcția obiectului lipsă, 

pe care ele îl înlocuiesc. Gradul diferit al apropierii dintre obiectul – simbol (ce înlocuiește obiectul 

lipsă) și obiectul substituit contribuie la exercitarea funcției simbolice a vorbirii; legătura reciprocă 

intermediată dintre „obiect – simbol și denumirea lui ” îmbogățește latura semantică a cuvântului 

ca simbol. 

În jocul cu roluri apar premisele reflexiei, ca o capacitate pur umană de ași conștientiza și 

compara propriile acțiuni, necesități și trăiri cu acțiunile, necesitățile și trăirile altor oameni. În-

corporat în activitatea didactică, elementul de joc imprimă acesteia  un  caracter mai viu și mai 

atrăgător, aduce varietate și o stare de bună dispoziție funcțională, de veselie și bucurie, de destin-

dere, ceea ce previne apariția monotoniei și a plictiselii, a oboselii. 

 Jocurile facilitează dezvoltarea creativității la copii. Creativitatea este un proces care con-

stă în utilizarea potențialului personal cu scopul de a dezvolta abilitățile de generare a noilor ideii 

și concepte originale și utile, dar și pentru soluționarea problemelor practice. 

În procesul jocului copilul trăiește diverse emoții, se neliniștește se bucură, capătă încre-

dere în puterile sale intelectuale. Fundalul emoțional al jocului, izvorât din caracterul lui creator, 

din diversitatea materialului didactic, din bucuria câștigului comun este un factor important în 

dezvoltarea personalității, a spiritului colectivist. 

Pentru o înțelegere corectă a creativității copilului, trebuie să distingem creativitatea de 

inteligență și talent. S-a pus problema dacă într-adevăr creativitatea copiilor poate fi diferențiată 

de celelalte abilități cognitive. Studii recente, însă, au arătat că anumite componente ale potenția-

lului creativ pot fi deosebite de inteligentă. Termenul "înzestrat" este utilizat de obicei pentru a 

desemna un grad înalt de inteligență. Dar se pare ca inteligența și creativitatea sunt independente. 

Un copil foarte creativ nu este neapărat și foarte inteligent. 

Rolul pedagogului constă în stimularea efortului personal al copilului, stimularea tendinței 

acestuia de a aduce o contribuție, de fi original, inventiv, creativ. Un rol important în crearea unui 

climat propice stimulării și dezvoltării unei învățări interactiv-creative îl deține atitudinea pedago-

gului față de creativitatea copiilor și de posibilitățile lor de a se descurca în situații problematice. 
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LECTURA IMAGINII 

 

Prof. Pecingină Vasile 

Școala Gimnazială Nr.1 Rovinari 

 

Florentina Sâmihăian dezbate, în revista Perspective, problema noutății sintagmei lectura 

imaginii și ajunge la concluzia că nu este vorba de nicio noutate pe care să o culegem din manuale 

franțuzești. Acest aspect era abordat încă din 1931 într-un manual de limbă maternă destinat clasei 

a treia. Încă de atunci pedagogii încercau să evite monotonia actului didactic, la care se poate 

ajunge prin abordări clasice, mergând pe ideea de animare și creativitate. Lecturând mai multe 

articole de specialitate, putem face o sinteză a ceea ce "a citi o imagine" poate însemna:  

- a proiecta un întreg univers literar și cultural 1; 

 - pretext sau impuls pentru a iniția elevii în arta scrisului (mai exact, în „mânuirea artistică 

a limbii”, ceea ce reprezintă un scop ambițios), abilitatea de a recepta și produce imagini 2;  

- o formă codată, un mod de procesare3; 

- un „punct de fugă” cu o vastă ramificație, deoarece poate provoca documentare, compre-

hensiune, analiză estetică, interpretare, studiu comparativ, dezbatere4; 

- contribuție la înțelegerea textului literar, clarificarea unui context social-istoric, crearea 

analogiilor 5etc.  

A citi un text și a privi o imagine, după Louis Marin, sunt experiențe estetice asemănătoare, 

pentru că ambele implică parcurgerea cu privirea a unui ansamblu grafic sau plastic. Imaginea se 

caracterizează prin unitatea plastică a reprezentării și este percepută global, astfel că receptorul intră 

în utopia plastică a tabloului/imaginii, se desprinde de real. Pentru a înțelege o imagine, receptorul 

trebuie să „regrupeze semnele”, să ia în considerare elementele de culoare, formă, textură etc.6 

În contextul relațiilor text-cititor, adică al actului lecturii, evidențiem următoarele etape în 

lectura imaginii7:  

1. Receptarea intuitivă a imaginii – apropierea de imagine și exprimarea unei impresii 

imediate, contextul imaginii;  

 
1 Andreea Târziu-Gal, De la lectura scriiturii la lectura imaginii. In: Perspective, 2011, nr. 2 (23), p. 76- 82  
2 Florentina Sâmihăian, Lectura imaginii – o noutate? In: Perspective, 2011, nr. 2 (23), p. 2-8. 
3 I. Tămăian, Lectura imaginii din text și caracterul ei înșelător. In: Perspective, 2011, nr. 2 (23), p. 9-15. 
4 A. Boariu, Lectura unei caricaturi. In: Perspective, 2011, nr. 2 (23), p. 30-31. 
5 Ibidem 
6 N. Cubreacov ș. a. Limba română, manual pentru clasa a 2-a. Chișinău: Știința, 2015 
7 Andreea Târziu-Gal, De la lectura scriiturii la lectura imaginii. In: Perspective, 2011, nr. 2 (23), p. 78 
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2. Comprehensiunea imaginii – verificarea și îmbogățirea impresiei inițiale prin căutarea 

metodică a elementelor imaginii care pot justifica efectul produs inițial. Această a două etapă – 

comprehensiunea – este cea mai amplă și are în vedere: 

 a. subiectul (descrierea imaginii, precizarea spațiului și a timpului – acolo unde este posi-

bil), tehnica utilizată, genul lucrării și scopul imaginii;  

b. compoziția și forma – b.1. statică/dinamică; închisă/deschisă; b.2. planurile și perspectiva 

utilizată; b.3. centru/centrele de interes; b.4. descrierea personajului/personajelor; a stării personaju-

lui, sentimentelor trăite, pornind de la vestimentație, comentarea felului în care apar personajele etc.; 

b.5. mijloacele de expresie plastică și posibilele semnificații; b.6. ritmul lucrării; b.7. cromatica.  

3. Interpretarea imaginii – semnificația posibilă a imaginii și corelarea cu titlul ei; realiza-

rea conexiunilor și cu alte lucrări sau texte literare .  

Semnificative sunt și sugestiile de interpretare a elementelor de compoziție a imaginii, pro-

puse de Andreea Târziu-Gal:  

- liniile devin mijloc de exprimare a sentimentelor (linia orizontală creează senzația de 

liniște, calm, odihnă, monotonie, nemișcare etc.; linia verticală sugerează aspirația, înălțarea, no-

blețea, dar poate trimite și spre sentimente ascuțite, resimțite puternic (strigăt, țipăt, disperare etc.); 

linia înclinată exprimă viața, mișcarea, agitația; linia curbă semnifică armonia, melancolia, delica-

tețea, feminitatea, sensibilitatea, ocrotirea etc.; linia frântă este asociată cu forța, mișcarea, tensiu-

nea, asprimea etc.);  

- punctul este un important element de limbaj plastic, care sugerează originea, începutul;  

- culoarea este fundamentală, ne influențează și produce impresii, sentimente, stări psihice 

diferite, la fel ca toate celelalte elemente de limbaj plastic, culorile au semnificații simbolice, de-

sigur, în funcție de context;  

- schema compozițională înseamnă esența compoziției din punct de vedere al formei de 

ansamblu. Există câteva tipuri de scheme compoziționale care pot fi prinse în forme geometrice 

precum: triunghiul (cu vârful în sus exprimă masivitate, dar și permanență, cu vârful în jos – echi-

libru instabil, cădere); pătratul și dreptunghiul (sugerează stabilitate, dar și închidere); cercul (tri-

mite spre perfecțiune, mișcare continuă, ciclică etc.), spirală (dinamism maxim, forță hipnotică 

etc.). Există și compoziții construite pe orizontală (înseamnă stabilitate, echilibru etc.), pe verticală 

(mișcare, optimism etc.) sau pe diagonală (spațialitate, dinamism)8. 

 

 

IMPORTANȚA STUDIERII ISTORIEI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 

 

Prof. Alexandrescu Grigore 

Liceul Teologic Târgu Jiu 

 

Istoria ca știință reprezintă ansamblul informațiilor acumulate în timp de societatea umană, 

știut fiind faptul că în centrul istoriei se află oamenii și acțiunile lor cu efect transformator și capabili 

de progres social. În acest sens strict terminologic , istoria poate fi interpretată în următoarele direcții:  

1. Istoria ca ansamblu de evenimente și fapte. 

2. Istoria reprezentând activitatea de cercetare, ceea ce într-un cuvânt exprimă istoriografia.  

3. Istoria ca rezultat al cercetării.  

 
8 Andreea Târziu-Gal, De la lectura scriiturii la lectura imaginii. In: Perspective, 2011, nr. 2 (23), p. 78 
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Istoria ca știință este datoare să redea desfășurarea evenimentelor în concordanță cu adevărul. 

De-a lungul timpului au fost date mai multe definiții ale istorie ca știință, personalității 

precum M. Kogălniceanu, N. Iorga , L. Blaga, A. Berr, exprimându-se în acest sens. Am reținut 

pentru expresivitatea sa definiția dată de marele savant Nicolae Iorga: „istoria este expunerea sis-

tematică, fără scopuri străine de dânsa a faptelor de orice natură, dobândite metodic, prin care s–a 

manifestat, indiferent de loc și timp, activitatea omenirii”. 

În procesul instructiv – educativ , elevul este pregătit , modelat  în raport cu cerințele actu-

ale și de perspectivă ale dezvoltării sociale. La aceasta sunt chemate să contribuie  toate discipli-

nele și toți factorii educațional. 

În contextul societății românești, în cadrul raportării la nivelul Uniunii Europene, se im-

pune înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de componente de tip funcțional. Învățământul 

liceal trebuie să corespundă cerințelor sociale exprimate în termeni de achiziții finale, ușor evalu-

abile. Din această perspectivă, finalitățile liceului propun formarea unui absolvent în măsură să 

decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectu-

ală și profesională și să se integreze activ în viața socială. 

Liceul trebuie să asigure adolescentului: 

● formarea capacității de a reflecta asupra lumii, de a formula și de a rezolva probleme pe 

baza relaționării cunoștințelor din diferite domenii; 

● valorizarea propriilor experiențe, în scopul unor orientări profesionale optime pentru pi-

ața muncii și/sau pentru învățământul superior; 

● dezvoltarea capacității de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite: familie, me-

diul profesional, prieteni etc.; 

● dezvoltarea competențelor funcționale esențiale pentru reușita socială: comunicare, gân-

dire critică, luarea deciziilor, prelucrarea și utilizarea contextuală a unor informații complexe; 

● cultivarea expresivității și a sensibilității în scopul împlinirii personale și a promovării 

unei vieți de calitate; 

● formarea autonomiei morale. 

De altfel, prima finalitate pe care și-o propune liceul este reprezentată de formarea capaci-

tății de a reflecta asupra lumii, de a formula și de a rezolva probleme pe baza relaționării cunoș-

tințelor din diferite domenii. 

La formarea personalității elevului , contribuie fiecare disciplină de învățământ în funcție 

de conținutul ei , prin modalități și căi specifice. Abordarea inter - și transdisciplinară a conținu-

turilor specifice din programele școlare oferă elevilor imaginea aceluiași conținut privit din per-

spectiva diferitelor discipline și relaționările acestora. Ca atare, elevul este pus în situația de a 

gândi, de a-și pune întrebări, de a face legături între aspectele studiate la fiecare disciplină în parte 

și astfel nu va mai percepe fenomenul studiat izolat ci cumulând ceea ce știe despre el din punctul 

de vedere al diferitelor discipline, acestea completându-se și influențându-se reciproc. 

Prin natura sa, istoria trezește și cultivă sentimente, creează acele stări raționale și afective 

de care are nevoie orice ființă umană pentru a trăi și a – și valida capacitățile creatoare în confor-

mitate cu cerințele progresului și cu interesele societății. De aceea în ansamblul disciplinelor șco-

lare care contribuie la formarea personalității elevilor , istoriei îi revine un rol esențial. Sarcina 

studierii ei nu constă doar în transmiterea unui volum de cunoștințe, în informarea elevilor asupra 

curgerii datelor, a faptelor sau evenimentelor, ci, mai ales, în formarea capacității de interpretare, 

de înțelegere și de acțiune. 
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Lumea secolului al XXI-lea se arată foarte contradictorie în ceea ce privește atitudinea față 

de istoriei ceea ce se reflectă și prin faptul că, în ultimii ani, tot mai mult, didacticienii, dar și 

practicienii în domeniul istoriei au afirmat că scopul istoriei în școală nu este, sub nici un motiv, 

o înșiruire de informații, date, fapte, evenimente,  așa cum era ea înțeleasă  în didactica tradițională, 

ci ar trebui să vizeze, în primul rând, formarea capacităților individuale ale elevilor, de a înțelege 

și a aborda  cu gândirea proprie trecutul umanității la nivel local, național, general și universal, de 

a efectua comparații, de a analiza și elabora păreri proprii.  

Mai multe elemente prezente în programele școlare – competențe și activități de învățare – 

susțin centrarea demersului didactic pe elev. Elevul nu mai este un simplu receptor, ci și emițător 

de păreri proprii. Sunt vizate deopotrivă sursele istorice, terminologia, vocabularul de specialitate, 

reprezentarea și interpretarea timpului, spațiului, a faptelor și proceselor istorice, formarea de ati-

tudini și valori.  

Învățarea istoriei nu este un joc gratuit al  spiritului ori al satisfacerii curiozității personale, 

ci o preocupare majoră, cu valoare socială, menită să asigure fiecărui cetățean premisele înțelegerii 

prezentului și viitorului, locului și rolului său în societate. 

Istoria vizează atât latura cognitivă, cât și cea rațional–afectivă, contribuind la dezvoltarea 

cunoștințelor din toate sferele existenței sociale, a capacităților intelectuale ale elevului în concor-

danță cu cerințele vieții contemporane, cu progresele științifice. Alături de celelalte discipline, 

istoria contribuie la stimularea interesului pentru știință și formarea gândirii logice, a spiritului 

critic, îndeosebi prin formarea deprinderii de a sintetiza, argumenta și interpreta obiectiv fenome-

nele istorice. Ca o constantă, istoria, ca disciplină de învățământ, e chemată să înzestreze tânăra 

generație cu acele cunoștințe, concepții, atitudini, sentimente, care să o determine  să acționeze cu 

discernământ, cu maturitate, în vederea integrării ei în societate pe baza unor principii sănătoase. 

Să nu uităm că oamenii sunt sensibili la argumente științifice, dar mai ales sunt sensibili la 

argumente de natură emoțională, acest aspect este valabil mai ales pentru tânăra generație. Din 

această perspectivă rezultă reputația istoriei, funcțiile specifice ale istoriei în școală. Studierea is-

toriei se adresează deopotrivă intelectului și inimi, solicitând rațiunea și simțirea, din a căror sim-

bioză se naște motivația devotamentului față de propria devenire. 

Enumerarea numai a câtorva aspecte sugerează că istoria este, în același timp, o știință și o 

disciplină școlară pluridisciplinară, integratoare :  

 ● tezaur al învățămintelor trecutului, exemplu pentru prezent și prospectare a viitorului, 

istoria apare ca o disciplină independentă încă din zorii umanității; 

 ● știință de sinteză, componentă esențială a culturii generale, știință umanistă care are în 

centrul său omul și activitatea umană transformatoare; 

 ● istoria operează cu concepte, noțiuni specifice și altor discipline, apelează la cunoștințele 

dobândite de elevi al alte obiecte; 

 ● istoria constituie fundament pentru cunoștințele dobândite de elevi la discipline ca : 

limba și literatura română , geografie etc.  

Istoricii, filosofii istoriei, metodologi sunt de acord că istoria are în principal două tipuri de 

funcții:  

a) Funcții  de cunoaștere  

b) Funcții practice  

Funcțiile de cunoaștere se referă la faptul că istoria datorită obiectului său de studiu aduce 

o contribuție fundamentală la înțelegerea științifică a omului și a societății, a organizării și funcți-

onării societății  în diferite etape istorice. 
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Funcțiile practice sunt la fel de importante, conducând la formarea personalității, vizând 

latura cognitivă și afectivă. 

În același timp, istoria este o sursă de exemplaritate, este profund evaluativă. 

Experiența trecutului și realitatea prezentului ne demonstrează fără posibilitatea de tăgadă 

că istoria joacă și va continua să joace un rol important în dezvoltarea capacităților intelectuale ale 

elevilor secolului al XXI-lea. Istoria îi ajută pe elevi să înțeleagă prezentul, în contextul trecutului, 

și îi pregătește pentru ziua de mâine, deoarece nimic nu există în prezent care să nu-și fi avut 

rădăcinile în trecut. 
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INTEGRAREA MIJLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 ÎN LECȚIILE DE ISTORIE 

 

Prof. Țicu Alina Ramona 

Liceul Teoretic Novaci 

 

Utilizarea mijloacelor didactice în procesul de predare-învățare a istoriei la ciclul școlar liceal 

este un element fără de care nu se pot atinge obiectivele propuse la debutul activității de instruire a 

elevilor. Utilizarea sistematică a acestora în cadrul procesului de predare-învățare a istoriei aduce, în 

mod cert, o serie de transformări în ansamblul situațiilor psihopedagogice ce caracterizează studierea 

realităților istorice și au , de asemenea, un impact puternic asupra elevilor dar ți profesorilor.  

În ceea ce privește profesorii de istorie, aceștia beneficiază de o gamă largă de tehnici si 

mijloace pentru a reuși să transmită cât mai repede și mai atractiv informațiile elevilor. Totodată, 

prin utilizarea mijloacelor de învățământ, mai ales a celor audio-vizuale, profesorii reușesc să-i 

motiveze mai mult pe elevi care vor fi mai atenți și mult mai activi în cadrul procesului educațional. 

Profesorul, dacă va ști în ce moment al lecției să folosească mijlocele didactice de care dispune și 

, mai ales, pe cele potrivite, va reuși să trezească interesul elevilor în primul rând față de eveni-

mentele istorice prezentate, și chiar față de faptele istorice sau istorie în general. 

Faptul că mijloacele audio-vizuale aduc în atenția elevilor numeroase informații și imagini 

originale sau reconstituiri despre documente sau vestigii ale trecutului umanității, creează posibi-

litatea unei îmbogățiri considerabile în sfera reprezentărilor cu conținut istoric, pe care aceștia și 

le însușesc în cursul anilor de școală. 
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Ele oferă posibilități sporite de proiecție a unor hărți istorice, geografice, politice, econo-

mice, culturale etc., a unor scheme, planuri, schițe, diagrame etc., fie fixe sau animate, care vin în 

sprijinul unei mai bune înțelegeri a cauzalității istorice, a anumitor particularități ale faptelor isto-

rice, sesizării transformărilor istorice, a evoluției fenomenelor istorice, cum ar fi: Modificarea 

frontierelor anumitor state, în urma încheierii tratatelor de pace sau evoluția unor conflicte militare. 

Contextul în care sunt prezentate reprezentările istorice și intervențiile explicative ale pro-

fesorului, vin să sugereze elevilor, anumite operații mintale, ca de exemplu: descrierea unor con-

flicte militare, corelarea datelor cu evenimentele, efectuarea unei ordini cronologice, compararea 

și interpretarea unor evenimente istorice. În acest fel, jocul de operații de gândire și de imaginație, 

efectuate pe terenul reprezentărilor furnizate de mijloacele audio-vizuale exercită o influență po-

zitivă asupra construcțiilor deductive, asupra proceselor de generalizare, care conduc la elaborarea 

unor noțiuni istorice, la formarea unor judecăți de valoare. 

Un mare plus adus de mijloacele audio-vizuale este acela că ele vin în sprijinul folosirii 

unor metode concrete, active și educative în predarea istoriei. Acestea contribuie, într-un mod 

semnificativ, la îmbunătățirea formelor de reprezentare și trăire a faptelor istorice. Dispunând de 

o mare putere de impresionare, limbajul audio-vizual atribuie un conținut afectiv, incomparabil 

mai bogat, conceptelor istorice, ceea ce crește interesul pentru studierea de către elevi, a istoriei. 

 Mijloacele de învățământ  se dovedesc utile în condițiile în care profesorul le integrează 

corect în lecție. Ele trebuie raportate la obiectivele instruirii, la conținutul lecției, la metodele și 

procedeele didactice, dar și la experiența acestuia. 

 Eficiența mijloacelor de învățământ în procesul de predare-învățare depinde de calitatea 

lor, de modul cum sunt integrate în lecțiile de istorie, în activitatea didactică. 

 Pentru a fi mai eficiente în cadrul disciplinei  istoriei, este necesară parcurgerea unor etape: 

- selecționare  rațională  a mijloacelor de învățământ în obiectivele pedagogice; 

- adaptarea riguroasă la sarcinile de învățare; 

- interdependențele lor, condiționarea reciprocă; 

- stabilirea obiectivelor urmărite prin folosirea mijloacelor de învățământ; 

- folosirea mijloacelor de învățământ pentru crearea unor idei-ancoră ale activității educative; 

- alegerea monumentului  folosirii mijloacelor de învățământ în succesiunea lecției pentru 

forma la elevi deprinderi practice, a crea motivația învățării, pentru dobândirea de noi cunoștințe. 

- folosirea  lor  pentru evaluarea unor cunoștințe, deprinderi; 

- o pregătire activă, complexă a învățătoarei în cadrul disciplinei istoriei, care începe înainte 

de activitatea didactică și continuă cu procesul de predare-învățare și se  încheie cu stabilirea con-

cluziilor desprinse din evaluarea realizărilor obiectivelor stabilite pentru mijloacele audio-vizuale; 

- direcționarea activităților de instruire de către profesor, în unele cazuri chiar de elevi; 

- folosirea judicioasă, echilibrată, în funcție de obiectivele lecției, a mijloacelor audio-vizuale. 

 Metodologia integrării depinde de competența profesorului și de particularitățile de vârstă 

ale elevilor, de mijloacele didactice existente în școală. 

 Mijloacele de învățământ asigură învățarea la nivelul gândirii logice și a reflecției, oferă 

posibilitatea de a descoperi cauzele și consecințele, conexiunile și interferențele dintre date și pro-

cesul istoric. 

 Un învățământ modern nu mai poate fi conceput astăzi fără o bogată paletă de mijloace 

didactice care să faciliteze „producerea” și circulația informațiilor, participarea elevilor la investi-

garea și descoperirea adevărului pe care le învață, experimentarea și aplicarea acestora în practică. 

Pentru realizarea obiectivelor învățământului modern este necesară asigurarea unei baze materiale 
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compusă din aparatură, utilaj, instrumente moderne pentru varietatea și bogăția cunoștințelor ști-

ințifice care vor defini formarea elevilor. 

 Pentru ca mijloacele de învățământ să fie utilizate cât mai exact în lecția de istorie este 

necesară desfășurarea acesteia în cabinetul de istorie, deoarece el este dotat cu toate mijloacele și 

materialele didactice necesare. 

 Documentele istorice, planșele, colecțiile materialele informative aflate în cabinet dau posi-

bilitatea profesorului să organizeze activitatea didactică: frontală, individuală, consultații, meditații. 

 Funcționalitatea cabinetului de istorie este reliefată chiar de dotarea acestuia cu mijloace 

audio-vizuale, modele, materiale arheologice, numismatice, etnografice. Colecțiile de material ar-

heologic, numismatic, de documente istorice sau etnografice, realizate cu ajutorul elevilor, aduce 

un plus de funcționalitate cabinetului de istorie. 

Biblioteca reprezintă un alt element ce compune baza didactică a unei unități școlare. 

Aceasta trebuie să fie amplasată într-un loc vizibil și accesibil, să fie funcțională și dotată cu lucrări 

necesare studiului istoriei. 

Muzeul școlii reprezintă un alt cadru potrivit pentru desfășurarea lecțiilor de istorie sau 

activități diverse ce au ca temă centrală evocarea unor personalități istorice, politice sau culturale. 

Utilizarea mijloacelor de învățământ în cadrul procesului instructiv-educativ ridică unele 

probleme psihopedagogice, deoarece procesul predării și al învățării decurge acum în alte condiții 

decât cele obișnuite. Ele creează o ambianță mai favorabilă prezentării și receptării informației, sub 

aspectul interesului, al declanșării afectivității copiilor, al stimulării imaginației, gândirii, memoriei. 

Modalitățile obișnuite de comunicare orală și scrisă se intercondiționează cu procedee spe-

cifice de expresie audio-vizuală, fiind influențate astfel ritmurile obișnuite de activitate (de per-

cepție, înțelegere) și sistemul relațiilor (învățător-elev). 
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CREATIVITATEA ÎN ACTUL DIDACTIC 

 

Prof. Pătrășcoiu Ana-Maria,  

Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu 

 

Societatea contemporană, comparativ cu cele anterioare, se caracterizează prin schimbări radi-

cale, a trăi în societatea actuală înseamnă adaptare, iar aceasta este strâns legată de creativitate, fiecare 

individ trebuie să se adapteze la situații mereu noi să găsească soluții variate, ingeniose, originale. 

Termenul creativitate provine din latinescul „creare”, ceea ce înseamnă „a zămisli”, „a făuri”, 

„a naște”.  

Bontaș I. în „Pedagogie” definește creativitatea ca fiind „capacitatea complexă și funda-

mentală a personalității, care sprijinindu-se pe date sau produse anterioare în îmbinarea cu inves-

tigații și date noi, produce ceva nou, original de valoare și eficiență științifică și social utilă”. 
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În general, creativitatea este corelată cu inteligența, fiind considerată o calitate a unui nu-

măr redus de indivizi, dar fiecare dintre noi suntem creativi în mod individual sau ca parte a unor 

grupuri sau colective de lucru. 

În sistemele educaționale moderne creativitatea este percepută ca o dimensiune de gândire 

și chiar de învățare, în cadrul curriculumului școlar în care accentul este pus pe analiza rezultatelor 

cu precădere față de fenomenul creativ în sine, rezultatele creativității fiind originale și valoroase.  

Profesorul trebuie să încurajeze creativitatea fiecărui elev folosind toate mijloacele și me-

todele, abilitățile, deprinderile necesare în explorarea si exploatarea cunoștințelor. 

Pentru un profesor, cele mai mari satisfacții profesionale apar atunci când realizează că 

unul dintre elevii săi sau un grup de elevi, a dezvoltat o activitate sau o cerință mult mai bine decât 

s-ar fi așteptat. 

După Collin  Bridge, 2003,”creativitatea se manifestă în mod concret, cuantificabil atunci 

când un elev își manifestă ingenuozitate, originalitate prin modul de descriere a ideilor  și  trăirilor 

proprii, înțelegerea și  valorificarea anumitor tipuri de relații prin capacitatea de a gândi într-un 

context mai larg, divergent, de a face conexiuni între cauză și efect, de a găsi soluții. Profesorul 

dezvoltă și încurajează gândirea creativă dacă respectă ideile imaginative, dacă respectă întrebările 

variate, neobișnuite, valorifică ideile elevilor, evaluarea produselor elevilor să fie cât mai diferită, 

alternativă, să nu fie strictă, riguroasă,   

Atunci când elevii și profesorii sunt conștienți de creativitatea lor, performanța actului educativ 

crește, atât profesorii cât și elevii sunt mai dispuși să manifeste interes pentru ceea ce se petrece în jur. 

Dacă în predarea-învățarea tradiționalistă misiunea profesorului era de simplu transmițător de informații, 

cunoștințe, în învățarea centrată pe elev, creativă profesorul participă la actul educativ ca moderator, în-

drumător, pentru elevi, implicându-i activ-participativ în procesul de  predare-învățare-evaluare. 

Abordări metodologice moderne în ceea ce privește metodele eficiente în formarea și dez-

voltarea creativității amintim: problematizarea, brainstormingul, studiul de caz, mozaicul, cubul, 

sinectica, scheletul de pește, etc. 

Creativitatea ca produs reprezintă potențialul creativ al elevilor, iar stimularea acestui po-

tențial reprezintă o prioritate a educației în lume, crearea unui produs este rezultatul unui proces 

complex care necesită multă muncă. 

Produsele cele mai des create de elevi de către elevi pot fi enumerate ca fiind următoarele: 

machete, modele, filme, desene, jocuri didactice, platforme educaționale, postere, afișe digitali-

zate, albume, articole publicate în reviste fizice și electronice. 

Creativitatea se bazează pe sentimentele de siguranță, de realizare personală, stimă de sine, 

inteligență emoțională. Cele patru caracteristici creative deosebit de utile în viată de zi a actului 

didactic sunt: fluența, flexibilitatea, originalitatea, tendința de elaborare (abilitatea de îmbogăți o 

idee simplă). Creativitatea ține de cunoștințele interdisciplinare pe care le posedă elevii, de bagajul 

de cunoștințe acumulate din vaste domenii. Creativitatea înseamnă inovație, schimbare, provocare, 

experimentarea unor idei care pot plăcea sau nu publicului. Atât în cadrul orelor de specialitate, 

cât și în cadrul activităților extracurriculare (excursii, cercuri pedagogice) profesorii pot da posi-

bilitatea elevilor să devină creativi utilizând cunoștințe trans-interdisciplinare. Profesorul secolului 

XXI nu trebuie să fie conservator, reticent, convergent, ci trebuie să fie deschis la nou, divergent, 

să accepte provocarea noului să o experimenteze, să fie carismatic și surprinzător. 
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR 

 

Prof. Bejenaru Felicia 

Școala Gimnazială Nr. 1 Motru 

 

„Creativitatea reprezintă miraculoasa întâlnire dintre energia neinhibată a copilului cu ceea 

ce pare a fi opusul și dușmanul ei, simțul ordinii, impus de disciplinata inteligență a adultului”. 

(Norman Podhoretz) 

Educatorul viitorului este chemat să-și redimensioneze continuu rolurile și ipostazele, ma-

nifestând un comportament deschis și o atitudine pozitivă, deschisă și flexibilă, promovând o în-

vățare interactivă și stimulând întregul potențial al elevilor săi. El trebuie să-și reorienteze poziția 

în acord cu cerințele prezentului și, mai ales, cu cele ale viitorului.  

Creativitatea, ca dimensiune principală a omului contemporan, constituie o problemă cen-

trală a școlii. Pentru a dezvolta capacitățile creatoare ale elevilor încă de la ciclul primar, cadrele 

didactice trebuie să cunoască în primul rând trăsăturile comportamentului creator.  

Creativitatea ca și proces complex angajează întreaga personalitate a elevului. Aceasta urmează 

să fie dezvoltată pe diferite căi, atât în procesul de învățământ cât și în cadrul activităților extrașcolare. 

Creativitatea pedagogică e considerată în psiho-pedagogie ca una dintre cele mai impor-

tante aptitudini ale personalității didactice, fiind un aliaj al științei și artei. Printre trăsăturile per-

sonalității pedagogului creativ putem evidenția: orientarea spre formarea copilului ca personalitate 

creatoare, tactul pedagogic, empatia, imaginația pedagogică, gândirea divergentă, aprecierea și 

susținerea de către educator a imaginației copiilor, simțul dezvoltat al umorului, abilitatea de a 

crea situații de probleme, de a provoca întrebările copiilor cât și abilități creative. 

În esență, creativitatea este o forma de rezolvare a problemelor. Dar este una specială deoa-

rece implică probleme la care nu există răspunsuri simple, probleme pentru care răspunsurile po-

pulare sau convenționale nu funcționează. Creativitatea implică adaptabilitatea și flexibilitatea 

gândirii. Ei rezolvă mai bine problemele, ceea ce îi face mai capabili să se adapteze la procesele 

tehnologice, să facă față schimbărilor și să profite de noile oportunități.  

Acestea sunt exact acele abilități pe care multe studii referitoare la educație le-au demon-

strat ca fiind critice pentru elevi. Pentru o înțelegere   corectă   a   creativității   copilului,   trebuie   

să   distingem   creativitatea   de inteligență și talent. S-a pus problema dacă într-adevăr creativitatea 

copiilor poate fi diferențiată de   celelalte   abilități   cognitive. Studii recente, însă, au arătat   că   

anumite   componente   ale  potențialului creativ pot fi deosebite de inteligentă. Termenul "înzes-

trat" este utilizat de obicei pentru a desemna un grad înalt de inteligență. Dar se pare ca inteligența 

și creativitatea sunt independente. ,,Un copil foarte creativ nu este neapărat și foarte inteligent”. 

În clasele primare, activitatea de creație urmărește formarea capacității copilului de a ,,se 

juca frumos” și de a-l introduce în disciplina unei activități. Astfel se dezvoltă capacitatea de con-

centrare a școlarului mic, de a se bucura de reușita lui. Școlarul mic este activ și are o dorință 

puternică de a cunoaște. 

Stimularea imaginației copilului va dezvolta abilități cognitive, cum ar fi capacitatea de me-

morare sau abilitățile motorii. De aceea, cei mici ar trebui să fie angajați în acțiuni care să-i solicite, 

să fie cât se poate de creative și imaginative. Imaginația lor trebuie îndreptată, educată pentru a pro-

duce, astfel încât să stimuleze creația. Elevilor trebuie să li se permită inițiativa de a gândi indepen-

dent, de se încrede în propria persoană. Ei trebuie să-și folosească cunoștințele dobândite în activi-

tatea practică, să pătrundă sensurile multiple ale lucrurilor, a relațiilor logice dintre fenomene.  
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Imaginația este cea care favorizează dezvoltarea cognitivă și socială. Toată lumea vrea să 

crească copii care își ating cel mai mare potențial intelectual și socio-emoțional. În educația tim-

purie a copilului, abilitățile de gândire critică și abilitățile creative de rezolvare a problemelor sunt 

noile obiective ale dezvoltării acestuia. Imaginația construiește dezvoltarea social-emoțională, per-

mițând copiilor să contemple diferite rezoluții, stimulând astfel încrederea copiilor, care poate fi 

folosită în interacțiunile cu ceilalți.   

Imaginația și creativitatea sunt abilități de care copiii noștri vor avea nevoie atunci când se 

vor alătura forței de muncă din viitor, pentru a demonstra că își pot îndeplini cu succes rolurile în 

societate. 

Cum poate un învățător să dezvolte creativitatea literar artistică în cadrul orelor de limba 

și literatură română? 

Trecând problema creativității prin prisma curriculum-ului, nu putem să nu menționăm, în 

primul rând că, lecția modernă înseamnă a nu-i da elevului mură-n gură, ci a-l duce treptat ,,pas 

cu pas” spre descoperirea unor adevăruri, sensuri, legi. Este o operație cu scopuri multiple: pe de 

o parte - dezinhibarea elevilor, iar pe de altă parte -dezvoltarea creativității, a gândirii, a spiritului 

asociativ.  

O lecție de limba română se înscrie pe traiectoria unui învățământ modern, dacă solicită efor-

tul intelectual, dacă prin activitățile, pe care aceștia le desfășoară, aduc anumite contribuții personale, 

care să reprezinte rezultatul căutărilor și al investigațiilor personale, și pe această cale să încerce 

satisfacția strădaniilor depuse, aceasta fiind una din ,,caracteristicile modului uman de a fi”. 

Elevul nu trebuie să fie un simplu spectator. El trebuie să fie activ, să gândească, să depună 

efort de reflecție personală să caute, să cerceteze, să redescopere. Astfel el devin un actor, un parti-

cipant activ în procesul învățării, pregătit să-și însușească cunoștințele pe calea activităților proprii, 

a unei angajări optime a gândirii, a mobilizării lui totale în raport cu sarcinile de învățare date. 

Responsabilă de stimularea potențialului creativ este strategia didactică, interpretată ca 

mod de abordare a activității instructiv-educative, ca mod de combinare și organizare optimă a 

metodelor și mijloacelor didactice, în vederea realizării obiectivelor propuse.  

La clasa pregătitoare și clasa I, la citit -scris, însăși metoda utilizată, fonetică, analitico-

sintetică, oferă activități în sprijinul formării gândirii creatoare. Compunerea de propoziții pe baza 

ilustrațiilor, sau a altor surse, constituie, oricât de simplă ar părea, un efort creator din partea co-

piilor. De asemenea, activități cum sunt cele de compunere a cuvintelor și a unor propoziții cu 

ajutorul alfabetului decupat sunt ,,acțiuni cu obiecte”, e vorba de relația dintre cunoaștere și acți-

une, de faptul că orice progres în actul cunoașterii conține în el și elemente de creație, care, chiar 

dacă nu sunt vizibile, măsurabile, se concretizează în cultivarea unor capacități.  

In clasele II-IV formele de activitate care antrenează și resorturi creatoare pot avea un sub-

strat mai clar orientat în acest sens. În primul rând, toate textele sunt creații. Cunoașterea lor este 

un ,,model” pe care-l pot urma în elaborarea, spre exemplu, de povestiri prin analogie cu cele citite 

din manual, sau de povestiri pe baza unor întâmplări văzute sau auzite.  

În cazul textelor literare, pentru a evita reproducerea lor în întregime, fără nuanțe creatoare, 

unii autori sugerează povestirea prin analogie, dar la timpul viitor, precum și cele prin contrast. 

Prin astfel de sarcini este solicitată și gândirea anticipativă, atât de necesară în creația științifică, 

tehnică, economică și literar-artistică. Dacă într-un text se relatează despre faptele unui personaj, 

despre conduita lui exemplară, deosebită în diferite contexte de viață, putem solicita elevilor să 

construiască o povestire în care să apară un personaj care are însușiri morale, fizice opuse celor 

prezentate în text. 
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O altă modalitate prin care elevii pot interveni în continuarea povestirii o pot oferi și textile 

descriptive care pun probleme diferite în privința intervenției creatoare a elevilor, ce se pot situa 

la diverse niveluri de participare.  

Alte elemente de intervenție creatoare, în cadrul orelor de limba și literatura română ar 

putea fi exprimarea unor opinii personale cu privire la personaje, fapte, evenimente, chiar la studiul 

realizării creației, la ceea ce le-a plăcut mai mult, la ,,continuarea povestirii”, la exprimarea unui 

alt punct de vedere  cu privire la deznodământ, la finalul povestirii. 

Descrierea, povestirea, explicația sunt absolut indispensabile pentru activitățile din școală, 

dar, în perspectiva stimulării creativității, se impune optimizarea lor prin o permanentă problema-

tizare a comunicării (prin introducerea unor întrebări problemă, a interogației și a invocației reto-

rice, a dialogului).  

Conversația își sporește valorile ei formative dacă este mai suplă, mai puțin dirijată, bazată 

pe faptele de viață trăite de copil. Este foarte important să obișnuim elevul să formuleze întrebări 

adecvate, să completeze răspunsul elaborat de colegi, și mai ales, să formuleze el însuși întrebări, 

întrucât întrebarea este un act de meditație, de reflecție.  

Un cadru didactic bun este acela care este capabil să ofere o mare varietate de stiluri didac-

tice, având posibilitatea să-și adapteze munca sa diferitelor circumstanțe, să confere flexibilitate și 

multă eficiență. Un stil modern și actual este cel creativ.  
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EDUCAȚIA  RELIGIOASĂ – PARTE FORMATIVĂ  

A PERSONALITĂȚII UMANE 

 

Prof. PĂUNESCU FELICIA,  

Colegiul Național „Spiru Haret”, Târgu Jiu 

 

Încă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să cunoască lumea înconjurătoare, să pătrundă 

tainele universului. Odată cu omul a apărut și educația, deoarece numai prin ea omul devine ”om”. 

De-a lungul timpului , noțiunea de educație a determinat formularea mai multor definiții, 

luându-se în considerație diferite aspecte ale acesteia: scopul educației, natura procesului, conți-

nutul educației, laturile sau funcțiile actului educativ. Din punct de vedere etimologic, noțiunea 

“educație” vine din latinescul “educo,- are” și înseamnă “a crește”, “a instrui”, ”a forma”, “a scoate 

din”. Cu alte cuvinte am putea spune că “educația înseamnă a scoate individul din starea de natură 

și a-l introduce “ în starea de cultură”.    

https://www.academia.edu/36496041/Creativitate_si_invatare
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Procesul educativ a fost mereu o necesitate existențială, având drept scop perpetuarea celor 

mai nobile avuții umane. Dacă la începutul primelor civilizații educația se realiza empiric, astfel 

părinții își pregăteau copiii pentru viață, în procesul muncii, mai târziu fenomenul educațional 

devine obiectul teoretizărilor unor personalități care identifică unele principii, indicând metode de 

educație care sunt îndreptate spre desăvârșirea ființei umane. 

Educația este una din cele mai nobile și mai complexe activități umane. Dăltuirea ființei 

umane depinde atât de personalitatea educatorului, cât și de felul în care cel educat acceptă acest 

lucru. Prima educație pe care ființa  umană o primește este în căldura căminului său, de aceea se 

vorbește în popor că mama este primul educator și, de “cei șapte ani” de acasă. Apoi un rol impor-

tant în șlefuirea ființei umane îl are școala. De aceea o cultură importantă trebuie să dispună și un 

învățământ pe măsură care să țină cont de cele două mari scopuri ale educației, și anume: ”să dăm 

copilului cunoștințe generale de care, bineînțeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este 

instrucția, și să pregătim în copilul de azi pe omul de mâine și aceasta este educația.” 

Încă din antichitate, marii filozofi au încercat să găsească răspunsurile pentru o educație 

valoroasă bazată pe principii din cele mai alese. 

Astfel, Socrate, unul din reprezentanții de seamă ai antichității grecești, consideră că omul, 

pentru a deveni virtuos, trebuie să cunoască mai întâi binele, care nu este în afara lui, ci sălășluiește 

în om. El ne propune o permanentă cunoaștere de sine, aceasta fiind socotită drept începutul înțe-

lepciunii și trebuie să stea în centrul tuturor preocupărilor. Platon-un alt reprezentant de seamă, 

vorbește despre un sistem teoretic de educație, bazat pe două laturi ale educației: intelectuală și 

fizică. Latura intelectuală se realizează prin știință, artă, meșteșug, nefiind admisă orice artă, ci 

numai cea care modelează, întărește și creează armonie; iar cea fizică se realizează prin gimnastică, 

rostul ei fiind acela de a preveni îmbolnăvirea și întărirea organismului. În concepția lui Platon, 

acest mod de gimnastică se adresează în primul rând sufletului și apoi trupului. Educația, în vizi-

unea lui Platon, trebuie făcută din plăcere sau cu plăcere, fără a fi forțată. 

Vechiul Testament a reprezentat un adevărat îndreptar de bază pentru educație, deoarece cele 

mai multe sfaturi și principii pedagogice le găsim în Psalmi, Pilde, Numerii, Levitic și Deuteronom.  

Aflăm din acestea că adevăratul scop al educației este acela al dobândirii înțelepciunii. 

Pentru a dobândii această calitate nu trebuie să ai multe cunoștințe, ci să știi să trăiești pentru a fi 

bine plăcut lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, rolul de educatori l-au avut patriarhii și profeții. 

Unul dintre aceștia a fost Moise care, prin poruncile sale, îndemna pe oameni nu să le memoreze, 

ci să și le însușească prin fapte de viață, prin punerea lor în aplicare. 

Vechiul Testament propune ca metodă de educație exemplul părinților, care trebuie să-și 

educe copiii și atunci când este cazul, să-i și mustre: “Cine cruță toiagul său își urăște copilul, iar 

cel care îl iubește îl ceartă la vreme” (Pilde 13,24).Familia deține rolul fundamental în educație, 

rol ce s-a perpetuat până astăzi. 

Noul Testament conține de asemenea sfaturi și principii pedagogice referitoare la educație. 

Mântuitorul Hristos este chipul Învățătorului suprem care, prin activitatea Sa, a arătat scopul pri-

mordial al existenței omului în lume-desăvârșirea creștină. Aceasta rezultă din chiar cuvintele 

Mântuitorului: ”Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca 

ei”(Matei 19,24).Tânărului care venise la Domnul Iisus Hristos pentru a-L întreba ce să facă pentru 

a moșteni viața de veci, El nu i-a făcut teorii științifice sau filozofice, ci i-a zis: ”urmează-Mi” 

(Matei 19,21).Pe Apostoli i-a trimis să propovăduiască Cuvântul Său, zicând: ”Mergând, învățați 

toate neamurile…”(Matei 28,19). Acest îndemn spre educația religioasă este valabil până la sfâr-

șitul veacurilor. 
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Educația creștină are drept început și sfârșit dragostea de om și de Dumnezeu, în vederea 

fericirii omului pe pământ și în ceruri. Pentru realizarea ei pe pământ, această educație urmărește 

să câștige împărăția cerurilor. Pentru împlinirea ei este nevoie de dragostea față de oameni, inclusiv 

față de dușmani, bunătatea, sfințenia, dreptatea, egalitatea, smerenia. Educația creștină înseamnă 

convertirea totală la Hristos.  

Educația religioasă este importantă, conduce pe om la trăirea comuniunii cu Dumnezeu. 

Prin aceasta, viața omului se înalță și se edifică pe temelia de nezdruncinat care este Iisus Hristos. 

În clipa în care ajunge la credința în Dumnezeu(revelată prin Domnul Iisus Hristos), omul renaște 

la o viață nouă, care poartă pecetea sfințeniei. 

În epoca patristică era prețuită atât educația individuală, cât și în masă. Biserica era cea 

care făcea educația, în spirit de frățietate și de dragoste, proces în care personalitatea nu era anulată, 

ci integrată în ansamblul celorlalte personalități. 

Sfinții Părinți Capadocieni (Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa), Sfân-

tul Ioan Gură de Aur și Clement Alexandrinul acordau importanță atât trupului, cât și sufletului, 

educația realizându-se, pentru trup, cu ajutorul exercițiilor de gimnastică, dar se acordă o grijă deo-

sebită vestimentației și hranei, iar pentru suflet prin educarea simțurilor. Pentru acest tip de educație 

se recomandă în special artele: poezia, pictura și muzica. Arta are rolul de a înnobila sufletul, îndrep-

tându-l spre ceea ce înseamnă frumos, bine și adevăr. Pentru educația voinței, al cărui scop este 

virtutea, trebuie făcută în sensul voinței lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt. Operele Sfinților 

Părinți oferă ca model de urmat: patriarhii, proorocii, apostolii, misionarii și râvnitorii de bine.  

Un rol deosebit îl acordau recompensei, dar și pedepsei, recomandând ca adevăratul peda-

gog să îmbine blândețea cu severitatea. 

Clement Alexandrinul a fost primul gânditor creștin care a lăsat posterității o lucrare de 

pedagogie sistematică: ”Pedagogul”. În concepția sa, idealul educației creștine este înscrierea 

omului pe drumul către Hristos, dobândirea virtuții prin urmarea modelului suprem-Iisus Hristos. 

În viziunea Sfântului Vasile cel Mare, educarea copiilor trebuie să se facă în disciplină și 

în iubire față de Dumnezeu, recomandând ca educația să se facă de timpuriu, când sufletul, fiind 

moale ca ceara, poate fi ușor de modelat și format. Tot acest Sfânt Părinte, care se dovedește un 

fin psiholog, cunoscător al sufletului omului, recomandă tuturor pedagogilor să țină seama de par-

ticularitățile individuale ale fiecărui om. Aceeași idee apare și la Sfântul Grigorie de Nazianz care 

consideră că nu se cade a vorbi orice despre Dumnezeu, în orice vreme și oricui, ci este o vreme 

anume când trebuie să vorbim despre El. 

Un rol deosebit  acordă educației și Sfântul Ioan Gură de Aur, care consideră că aceasta trebuie 

începută la vârsta cea mai fragedă, când sufletul este modelabil precum o pastă care ia orice formă îi 

dai. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază rolul părinților, în special al mamei, în efortul educativ. În 

concepția sa, precum a tuturor Sfinților Părinți ”a educa însemnă a cultiva curățenia sufletească…” 

Marii pedagogi moderni au avut drept izvoare de inspirație educația religioasă, întemeindu-

și principiile, metodele și mijloacele educației pe criteriile moral-creștine. Astfel pentru filozoful 

și pedagogul german I. Kant, scopul educației este formarea caracterului moral. I. Pestalozzi, pe-

dagog elvețian, evidențiază credința și iubirea drept valori pedagogice ideale. Idealul credinței se 

concretizează în omul profund credincios, care-și dovedește credința prin iubire. 

G.G. Antonescu și Simion Mehedinți, mari pedagogi români, călăuziți de aceleași precepte 

evanghelice, văd formarea caracterului moral-creștin drept finalitate ideală a educației. 

Referitor la cultură, Sfântul Grigorie în cinstea Sfântului Vasile, remarcă că pentru mulți 

oameni cu mintea sănătoasă, cultura e unul din bunurile care trebuie așezate în frunte. 
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Ea este cel mai bun după Dumnezeu. Această viziune a făcut din Europa stegarul culturii 

și civilizației mondiale. 
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PĂTRATE PERFECTE. 

CÂTEVA METODE DE DEMONSTRARE A PĂTRATELOR PERFECTE 

 

Prof. Nioață Adriana 

 Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Andreești 

 

Noțiunea de pătrat perfect este prezentată elevilor în clasa a V-a. După familiarizarea cu 

noțiunea respectivă  la clasă, este necesară aprofundarea în vederea participării la olimpiadele și 

concursurile școlare. 

Definiție : Un număr natural p, se numește pătrat perfect (p.p.), dacă există nu număr         

natural n, astfel încât p=n2 (cu alte cuvinte p este pătratul unui număr natural). 

Exemple de pătrate perfecte:    2625 25= ; 20182018  = (20181009)2; 102n, pentru că 

( )
2

2n n10 10= . 

U(n) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

U(n2) 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 

 

Notând cu U(n) ultima cifră a numărului n și cu U(n2) ultima cifră a lui n2, observăm că 

dacă  U(n) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  atunci  0,1,4,5,6,9 . De aici se deduce și o metodă de a de-

monstra că un număr nu este pătrat perfect arătând că ultima cifră a acelui număr este din mulțimea 

 2,3,7,8 . 

Reamintim că: 

( )   ( )   ( ) ( )
mmU n m U U(n) U(m) ;U n m U U(n) U(m) ;U n U U(n) + = +  =  =
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ATENȚIE! Nu orice număr care are ultima cifră un element al mulțimii  0,1,4,5,6,9  

este pătrat perfect.  Condiția necesară ca un număr să fie pătrat perfect este ca ultima sa cifră să 

fie element din mulțimea de mai sus, dar nu este și suficientă. 

Cum putem  demonstra că un număr natural este sau nu  p.p.? 

1. Se poate arăta că un număr este pătrat perfect cu ajutorul definiției; 

Arătați că numărul următor este pătrat perfect: 
1991 1999 1999n 361 324 441=    

Soluție:

( ) ( ) ( ) ( )
1991 1999 1999

1991 1999 1999 2 2 2 2 1991 2 1999 2 1999 1991 1999 1999 2n 361 324 441 19 18 21 19 18 21 19 18 21  =   =   =   =  

  n este pătrat perfect. 

2. O condiție suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca ultima sa cifră să fie 2, 

3, 7 sau 8. 

1) Arătați că numărul n 3 nN 2 5 2013+=  +  nu este pătrat perfect. 

Soluție: n 3 n n 3 n nN 2 5 2013;N 2 2 5 2013;N 10 8 2013+=  + =   + =  +  

nU(10 8) 0 U(N) U(0 3) 3 =  = + =   N nu este pătrat perfect.  

3. Știm că orice pătrat perfect  mai mare ca 1, este produs de puteri de numere prime cu 

exponent par.   De aici se deduce: condiția necesară ca un număr p să fie pătrat perfect este ca 

atunci când conține un factor prim el să conțină și pătratul său. Pentru a arata că un număr nu este 

pătrat perfect arătăm că acel număr conține un factor prim dar nu-l conține și pe pătratul lui. 

Exemplu:     Arătați că numărul a=123…100 nu este pătrat perfect. 

Soluție: Acest produs conține pe 97, factor prim care apare o singură dată și deci nu-l con-

ține pe 972, de aceea numărul dat nu poate fi pătrat perfect. 

4. Se poate demonstra că un număr nu este pătrat perfect și  folosind numere de o anumită 

formă. Folosind formula (a+b)n  = Ma + b n 
,  se poate arăta că dacă un număr are una din formele: 

a) 2p sau 2p+1, atunci pătratul său are forma 4k sau 4k+1; 

b) 3p, 3p+1 sau 3p+2,  atunci pătratul său are forma 3k sau 3k+1; 

c) 4p, 4p+1, 4p+2 sau 4p+3, atunci pătratul său are forma 4k sau 4k+1; 

d) 5p, 5p+1, 5p+2, 5p+3 sau 5p+4, atunci pătratul său are forma 5k, 5k+1 sau 5k+4; 

e) 5p, 5p+1, 5p+2, 5p+3 sau 5p+4, atunci pătratul său are forma 5k, 5k+1 sau 5k+4; 

f) 6p, 6p+1,...6p+5, atunci pătratul său are forma 6k, 6k+1, 6k+3 sau 6k+4; 

unde p, k ∈ 𝑵.  Și procedeul poate continua. 

Deci nu există pătrate perfecte de forma 3k+2, 4k+2, 4k+3, 5k+2, 5k+3, 6k+2, 6k+5...  

Deducem de aici: condiția necesară și suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect 

este ca el sa aibă una din formele enumerate mai sus. 

Observație: 

Nu orice număr de forma 3k, 3k+1, 4k, 4k+1, 5k, 5k+1, 5k+4, 6k, 6k+1, 6k+3, 6k+4...,  

este pătrat perfect. Condiția este doar necesară dar nu și suficientă. Spre exemplu: 40=4k și 

41=4k+1,  dar 40 și 41 nu sunt pătrate perfecte. 

Exemplu: 

Poate fi  numărul 2003 pătrat perfect? 

Soluție:  2003=3667+2, deci 2003 este de forma 3k+2 și nu este pătrat perfect.  

5.Condiția necesară și suficientă ca un număr să nu fie pătrat perfect este ca acel număr să 

fie cuprins între două pătrate perfecte consecutive. 
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Exemplu: 

Demonstrați că produsul a două numere naturale consecutive nenule nu poate fi pătrat perfect. 

Soluție:  Fie n, n+1, două numere naturale consecutive 2n(n 1) n n + = + . 

Dar 
2 2 2n n n n 2n 1 +  + + , adică 2 2n n(n 1) (n 1) +  +  =>  n(n+1) nu este pătrat perfect 
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LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl EDUCAREA 

CALITĂȚILOR MOTRICE LA MICII ȘCOLARI 

 

Cosacu Dorinel 

Școala Primară Ruget,  

Roșia de Amaradia 

 

Abstract: Activitățile de educație fizică și sport organizate pentru masa largă a elevilor au ca 

obiectiv principal menținerea și întărirea sănătății acestora, dezvoltarea și formarea trăsăturilor po-

zitive de caracter, dezvoltarea aptitudinilor motrice și a deprinderilor necesare pentru muncă și viață.  

Cuvinte cheie: educație fizică, calități motrice, viteza, îndemânarea, forța, rezistența 

I. Lecția de educație fizică este forma principală de organizare a procesului de învăță-

mânt în acest domeniu, în cadrul căreia clasa de elevi desfășoară o activitate comună de învățare 

sub conducerea profesorului într-o anumită unitate de timp (ora școlară). 

O lecție de educație fizică și sportivă, pentru a fi considerată ca formă de bază, principală, 

de organizare a practicării exercițiilor fizice, trebuie să răspundă unor cerințe, ca: 

-  obiectivele instructiv-educative și temele să fie stabilite clar; 

- conținutul lecției să fie conceput ca parte a unui sistem tematic de lecții; 

- folosirea eficientă a timpului alocat lecției; 

- alegerea celor mai adecvate metode, mijloace, în vederea desfășurării optime a activității 

de învățare; 

- respectarea particularităților de vârstă, sex, gradul de dezvoltare, bagajul de deprinderi și 

priceperi motrice ale elevilor; 

- dozarea efortului în lecție; 

- îmbinarea activității frontale cu cea individuală și pe grupe, în scopul favorizării succe-

sului învățării și a creării spiritului de emulație la elevi.[9] 

În cadrul unei lecții de educație fizică, se rezolvă multiple obiective instructiv-educative, 

planificate diferențiat pe componentele procesului de învățământ. 

Tipurile de lecții ce se pot organiza frecvent, în funcție de obiectivele urmărite sunt: lecții 

de învățare; lecții de consolidare; lecții de perfecționare a cunoștințelor, deprinderilor priceperilor 

și calităților motrice; lecții de verificare (control); lecții mixte sau combinate. 

 
[9] Septimiu-Florian Todea, Metodica educației fizice și sportive, Editura Fundației România de Mâine, 

2006, p. 140-141 
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În prezent, lecția de educație fizică din învățământul școlar este structurată pe următoarele 

verigi:  

- organizarea colectivului de elevi; 

- pregătirea organismului pentru efort; 

- influențarea selectivă a aparatului locomotor; 

- dezvoltarea calităților motrice; 

- învățarea, consolidarea, perfecționarea sau verificarea cunoștințelor teoretice, a deprinderilor și 

priceperilor motrice de bază aplicativ-utilitare sau a celor specifice unor ramuri și probe sportive.[10] 

Lecția de educație fizică, în accepțiunea modernă, trebuie să se desfășoare astfel încât pro-

fesorul să cunoască și să controleze în fiecare moment activitatea elevilor, să știe dacă, ce, cât și 

cum și-au însușit elevii din conținutul transmis. 

În clasa de elevi se dezvoltă spiritul colectivist, adică capacitatea elevului de a-și subordona 

interesele personale celor colective pe baza înțelegerii unității care există între aceste interese, 

străduința lui de a depune o muncă susținută pentru realizarea sarcinilor comune, de a manifesta o 

atitudine colegială, de colaborare și ajutor reciproc.[11]  

Formele principale de organizare a exercițiilor fizice sunt: 

• În regimul zilei de școală- care pot fi: 

a) cuprinse în planul de învățământ (lecția de educație fizică, lecția de activități sportive, 

cercul sportiv); 

b) necuprinse în planul de învățământ (gimnastica de înviorare, în regimul zilei de școală, 

recreația organizată). 

• În timpul liber al elevilor- care pot fi: 

a)activități sportive de recreere, destindere, compensare: 

1) competiționale (campionatul școlii, cros, cupe tradiționale, sporturi tehnico-aplicative) 

2) necompetiționale (activitate turistică, tabere, serbări sportive) 

b) activitatea sportivilor de performanță (activitatea din cluburi și asociații sportive din 

școli generale și licee cu program sportiv). 

La vârsta școlară, prin activitatea de educație fizică și sportivă, se urmărește: menținerea 

unei stări optime de sănătate; dezvoltarea fizică armonioasă, creșterea normală a organismului, a 

indicilor morfo-funcționali; ameliorarea calităților motrice de bază; dezvoltarea și perfecționarea 

proceselor psihice; prevenirea și corectarea atitudinilor și deficiențelor fizice; realizarea unei căliri 

fizice și asigurarea unei capacități fizice ridicate; dobândirea și formarea de cunoștințe și deprin-

deri igienico-sanitare; realizarea unei educații fizice și sportive permanente; însușirea unor cunoș-

tințe, priceperi și a atitudinilor cerute de practicarea unor sporturi; educarea în spiritul sportivității 

și a fair-play-ului; cultivarea plăcerii de a practica exercițiile fizice, diferite sporturi și activități 

turistice în scop recreativ și de divertisment.[12] 

II. Calitățile motrice se mai numesc și calități fizice. Calitățile motrice sunt însușiri ale 

organismului care oferă individului posibilitatea executării diferitelor acte motrice, legate atât de 

activitatea sa zilnică, cât și de cea sportivă. în procesul de învățământ un loc important în cadrul 

preocupărilor profesorului de specialitate îl ocupă găsirea și utilizarea în pregătire a celor mai 

eficiente metode și mijloace care să asigure dezvoltarea acestor calități. 

 
[10] Ibidem, p. 149 

[11]  Monica Bâcă, Educație fizică-repere generale, Editura Universitaria, Craiova, 2007, p.115, 118 

[12] Septimiu-Florian Todea, Teoria educației fizice și sportive, Ed. Fundației România de Mâine, București, 

2008, p. 117 
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Calitățile motrice sunt de două feluri: 

- calități motrice de bază: viteza, îndemânarea, rezistența și forța; 

- calități motrice specifice: cele implicate în practicarea unor probe sau ramuri sportive. 

În activitatea de dezvoltare a acestora, profesorul de educație fizică trebuie să stabilească 

anumite priorități în educarea calităților. 

Se recomandă ca programarea dezvoltării lor să se facă cu pondere diferită în funcție de 

conținutul lecțiilor, materialele sportive existente, condițiile de anotimp, fondul motric al elevilor 

într-o anumită etapă. 

Perfecționarea calităților motrice reprezintă unul dintre principalele obiective ale procesu-

lui de pregătire a tineretului școlar realizată concomitent cu formarea priceperilor și deprinderilor 

motrice. De fapt, deprinderile motrice intră în viața copilului încă din preșcolaritate, prin joc sau 

exercițiu ca atare. 

Calitățile motrice au un caracter nativ, al cărui nivel de manifestare inițială depinde de 

fondul genetic ereditar. Dezvoltarea lor ulterioară, ca de altfel și formarea deprinderilor motrice, 

se realizează odată cu evoluția procesului de creștere și dezvoltare, ele fiind influențate de speci-

ficul activităților desfășurate, condițiile de viață, ereditatea, mediul geografic și climateric și acti-

vitățile desfășurate în mediul școlar. 

În cadrul procesului instructiv-educativ, dezvoltarea calităților motrice trebuie să ocupe un 

loc prioritar, deoarece: 

• calitățile motrice condiționează și determină în mare măsură formarea și în special con-

solidarea deprinderilor motrice; 

• dezvoltarea calităților motrice favorizează creșterea capacității de efort a organismului; 

• dezvoltarea calităților motrice se poate realiza și în condiții materiale simple; 

• dezvoltarea calităților motrice se poate face și în cadrul activității independente a elevilor.[13] 

Calitățile motrice se clasifică astfel: 

1. Calități motrice de bază: 

- condiționale: viteza, forța, rezistența; 

- coordinative: îndemânarea; 

- intermediare: mobilitatea și suplețea; 

2. Calități motrice utilitar aplicative: 

-  (nespecifice): mersul, alergările, săriturile, aruncările. 

- (specifice): echilibrul, târârea, cățărarea și escaladarea, ridicarea și transportarea de gre-

utăți, tracțiuni și împingeri. 

Împreună cu deprinderile motrice, calitățile motrice sunt obiective primordiale ale conți-

nutului lecției de educație fizică. Indiferent de condiții materiale (sală, aparaturi, materiale) sau 

atmosferice (ploaie, zăpadă, ceață, frig), educarea calităților motrice este primordială, esențială. 

Locul acțiunilor pentru dezvoltarea calităților motrice în lecția de educație fizică trebuie 

stabilit în funcție de natura efortului respectiv și nu la întâmplare, pentru a putea asigura un volum 

sau o intensitate optimă și asigurarea revenirii organismului. 

Dezvoltarea vitezei și a îndemânării se vor plasa după veriga a III-a a lecției (influențarea 

selectivă a aparatului locomotor), iar forța și rezistența se vor situa înaintea verigii de revenire a 

organismului după efort. 

 
[13] Învățământul primar - Revistă dedicată cadrelor didactice, nr. 1-4, Ed. Miniped, București, 2011, p. 111 
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Privind vârsta optimă de influențare favorabilă a dezvoltării calităților motrice, se poate 

afirma că viteza poate fi dezvoltată cu rezultate foarte bune la vârsta de 10-12 ani, dar activitatea 

de educare a vitezei sub diferitele ei forme poate începe la 5-6 ani. îndemânarea se dezvoltă bine 

între aceeași limită de vârstă ca și viteza. Forța și rezistența, calități motrice mai ușor perfectibile, 

se pot educa sistematic de la 9-10 ani. având o evoluție ascendentă și posibilitate maximă de per-

fecționare.[14] 

În planificarea educării calităților motrice trebuie să ținem cont că: 

• necesitatea acționării trebuie să continue asupra dezvoltării calităților motrice pe durata 

întregului an școlar: 

• forța, viteza și rezistența vor fi dezvoltate prioritar în anumite etape ale anului, fără a fi 

neglijate nici celelalte calități. 

Viteza este o calitate motrică foarte importantă, prezentă mai mult sau mai puțin în toate 

actele motrice, mai ales ale celora cu caracter sportiv. Viteza mai mare sau mai mică a unui individ 

depinde în cea mai mare măsură de „zestrea ereditară" de care acesta dispune. 

Această calitate motrică poate fi totuși dezvoltată, deși chiar dacă într-o măsură mai mică, 

printr-o pregătire sistematică, începând chiar de la 7-8 ani. Creșterea vitezei mișcărilor se reali-

zează în principal datorită lucrului în viteză maximă și a exersărilor în regim de viteză-forță, ele-

mentul de progresie fiind dat de creșterea intensității efortului prin mărirea frecvenței mișcărilor. 

Pentru asigurarea eficienței dorite, este necesar ca exercițiile de viteză să se efectueze în 

prima parte a lecției, imediat după ce organismul elevilor a fost bine pregătit pentru efort. În aceste 

condiții este posibilă prelungirea solicitării la efort cu intensitate maximă. 

Profesorul trebuie să știe că însumarea eforturilor scurte (de viteză) de mare intensitate, 

repetate prea des, pot determina apariția oboselii premature. În aceste condiții, exercițiile se pot 

continua numai în concordanță cu capacitatea de rezistență a elevilor respectivi, apărând necesita-

tea lucrului diferențiat pe grupe omogene și asigurându-se intervale de odihnă corespunzătoare. 

La clasele mici se va acționa în cadrul vitezei de reacție (1 minut în cadrul fiecărei lecții, 

în orice temă) și asupra celei de execuție, acționând asupra acelor factori care dezvoltă viteza pe 

seama forței și a rezistenței și pe seama mecanismelor și surselor energetice specifice vitezei. 

Activitatea pentru dezvoltarea vitezei trebuie plasată imediat după veriga influențării se-

lective a aparatului locomotor înaintea oricărei teme sau activități. 

Respectând principiul accesibilității (de la simplu la complex), în educația vitezei de reacție 

se va merge pe calea creșterii și complicării treptate a numărului de schimbări posibile ale situației, 

cunoscând că timpul necesar reacției de răspuns este direct cu gradul de incertitudine. Viteza de 

execuție sau frecvența mișcărilor singulare se manifestă în toate cazurile combinată cu celelalte 

forme ale vitezei sau cu forța.[15] 

Pentru dezvoltarea vitezei de deplasare este necesară o distanță mică de maximum 20-30 

m - și pauză până la revenire. 

Îndemânarea este o calitate motrică cu o largă aplicativitate atât în activitatea zilnică, cât 

și în cea sportivă. Deși este o calitate nativă, îndemânarea este perfectibilă dacă se acționează 

asupra ei selectiv, continuu și cât mai de timpuriu posibil. 

Pentru dezvoltarea îndemânării vom ține cont la clasele mici de componentele spațio-tem-

porale, și structurile mișcării, acționând la început cu un singur segment în condiții de simetrie, 

 
 

[15] Ibidem, p.113-114 
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apoi cu două. Treptat se complică exercițiile din punct de vedere al coordonării, introducând exer-

ciții asimetrice pentru două segmente sau în cadrul aceluiași segment. 

Pentru dezvoltarea îndemânării, condiția de bază o constituie învățarea cât mai multor ac-

țiuni motrice. Dezvoltarea îndemânării se poate efectua în orice moment al lecției. 

Forța este una din calitățile motrice mult solicitate în activitatea fizică. Ea stă la baza celor 

mai simple deprinderi și importanța ei crește în raport direct cu scopul urmărit în procesul de formare 

și perfecționare a deprinderilor motrice de bază sau a celor specifice diferitelor ramuri de sport. 

Efectuarea exercițiilor de forță presupune în prealabil pregătirea aparatului locomotor. 

Dezvoltarea forței poate să înceapă chiar de la vârsta de zece ani. Pentru elevii din clasele mai mici 

în procesul de dezvoltare a forței se recomandă să se folosească exerciții de cățărare și tracțiune 

prin care se învinge greutatea propriului corp, treptat introducându-se lucrul cu obiecte de diferite 

mărimi, precum și exerciții cu partener. 

Exercițiile de forță vor fi alternate cu acțiuni care să dezvolte suplețea, îndemânarea, viteza. 

Pentru dezvoltarea forței vom selecționa numai acele exerciții care pot fi executate corect 

de către elev. Stabilirea grupelor musculare cărora dorim să ne adresăm să fie în conformitate cu 

ideea dezvoltării forței generale a organismului. 

Fixarea rațională a încărcăturii și creșterea lor progresivă se va face în funcție de vârsta și 

nivelul de pregătire a elevilor. Cele mai bune rezultate se obțin cu o încărcătură de 50-70%. Exer-

cițiile de forță vor fi urmate de pauze care permit refacerea capacității de efort a organismului.[16] 

Forța este o calitate perfectibilă dacă se asigură o continuitate a exercițiilor. Se va pune 

accent pe dezvoltarea forței explozive precum și a mușchilor extensori slab dezvoltați la această 

vârstă, în sezon de iarnă pentru dezvoltarea forței este indicată metoda antrenamentului în circuit. 

Rezistența este „ capacitatea organismului de a efectua timp îndelungat o anumită activi-

tate, fără a scădea eficacitatea ei. 

Rezistența este calitatea motrică perfectibilă care se păstrează timp îndelungat. Pentru 

aceasta, se respectă câteva cerințe de bază: continuitatea - regulă de mare importanță care presu-

pune planificarea pe semestru, an școlar a acțiunilor ce pot contribui la dezvoltarea rezistenței, 

creșterea continuă a duratei sau distanței și aprecierea continuă a progreselor. Dezvoltarea alergării 

este indicat să se facă prin alergare de durată, prin alergare pe teren variat: nu este indicat în cadrul 

școlii (cu clasele) metoda antrenamentului pe intervale, deoarece în această metodă trebuie să se 

cunoască posibilitățile fiecărui elev în parte.[17] 

Într-o lecție de educație fizică, ori de câte ori nu avem temă de educare și dezvoltare a 

calităților motrice, prin modul în care dozăm efortul ca volum, intensitate, complexitate, putem 

acționa asupra educării calităților motrice și prin utilizarea anumitor deprinderi motrice insistând 

pe dominanta specifică calității motrice respective. 

Componentă esențială a vieții, mișcarea și, derivat din aceasta, exercițiul fizic, se constituie 

într-un adevărat izvor de sănătate, practicarea lor recomandându-se din fragedă copilărie până la 

adânci bătrâneți. 

Educația fizică vizează dezvoltarea armonioasă a organismului, întărirea sănătății și culti-

varea unor calități fizice. Este primul „gen de educare” care își exercită influența asupra organis-

mului. Educația fizică vizează latura biologică a ființei umane. 

Bibliografie: 
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ANIMAȚIILE DE LECTURĂ 

 

Prof. documentarist Ungureanu Adina 

Liceul Gheorghe Tătărescu Rovinari 

 

Gaston Mialaret spunea că lectura este o activitate de descifrare integrativă a unui text, de 

înțelegere a textului citit, de examinare și apreciere a calității unui text, prilej al unor acțiuni inte-

lectuale cât mai eficiente.18 

Văzută ca o tehnică fundamentală de muncă intelectuală, lectura are următoarele funcții: 

de culturalizare, de învățare propriu-zisă și de informare și documentare. 

Cartea rămâne una din cele mai răspândite și accesibile purtătoare de informație în ciuda 

dezvoltării celorlalte mijloace de comunicare. Ea este mărturia tezaurului de valori culturale ale 

umanității, fiind cea care transmite spiritualitatea umană. A citi reprezintă o activitate personală și 

formativă care duce la dezvoltarea inteligenței și a gândirii critice. Lectura este, în primul rând, o 

parte esențială a învățării. Prin lectura individuală accesul la informație este rapid și corect. Elevii 

trebuie educați să folosească în mod inteligent cartea de sub tutela căreia trebuie să iasă la un 

moment dat pentru a se orienta și spre alte mijloace de informare. 

O lectură activă implică angajarea unor procese complexe de: 

- Percepere corectă a înțelesului cuvintelor (termeni științifici, eventual) și a înlănțuirilor 

de cuvinte (propoziții, expresii, sintagme); 

- Reactualizare a unor reprezentări mintale, ca repere referențiale constituite deja ca un fond de 

cunoaștere sau ca o zestre culturală, un background cultural, cu care fiecare elev vine la școală; 

- Investigație și sesizare a ideilor principale și a detaliilor semnificative care le însoțesc și 

o anumită ordonare a ideilor; 

- Anticipare a ceea ce va urma, a posibilelor efecte sau consecințe etc.; 

- Punere în mișcare a operațiilor de gândire, de imaginație, îndeosebi a operațiilor de analiză, 

de asociere și emitere de ipoteze, dar și de procesare a informațiilor și de stocare a acestora în memorie; 

- Procesare a cuvintelor, dar și de reactivare a unor abilități de bază (deprinderi, priceperi, 

capacități de utilizare a cunoștințelor, ideilor în contexte noi, de rezumare, etc.); 

- Activare a unor stări emoțional - motivaționale și metacognitive; 

- Asimilare a cunoștințelor, ca efect cognitiv al lecturii parcurse, dar și ca reacție efectivă 

la acestea, luată în sens de reflecție, de interpretare, de examinare și evaluare critică, de atitudine 

și decizie, de construcție a unei argumentații și contraargumentații.19 

Paul Cornea, în cartea sa Introducere în teoria lecturii, identifică mai multe tipuri de lectură: 

 
18Ioan Cerghit, Metode de învățământ, Ediția a IV-a, Editura Polirom, Iași, 2006, p.174; 
19Ibidem, pp.178-179 
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- Lectura liniară – parcurgerea textului se face secvențial sau în întregime cel mai adesea 

din obișnuință și rutină; 

- Lectura receptivă – e o lectură intensivă, analitică, asimilatorie, adecvată în cazul unor 

manuale, cursuri, lucrări specializate etc.; 

- Lectura literară – impune cititorului o atitudine depragmatizată; e o lectură lentă, impli-

când reveniri și întreruperi; în cazul operelor poetice e circulară, cu intrări multiple, senzuală, 

atentă la muzica și plasticitatea verbelor; 

- Lectura informativă globală – e o lectură selectivă care vizează obținerea unei idei de 

ansamblu asupra textului; 

- Lectura exploratorie – constă în recuperarea unui simbol sau a unui grup de simboluri 

predeterminate din ansamblul unui text; 

- Lectura de cercetare – e o variantă a lecturii exploratorii; e caracterizată de inspecția 

atentă a textului, în direcția globalității; 

- Lectura rapidă – constă în raționalizarea mecanismelor perceptive și ameliorarea com-

prehensiunii spre a obține performanțe superioare atât în plan cantitativ, cât și calitativ. 

Există mai multe tipuri de animații de lectură, în funcție de importanța factorilor implicați 

în procesul de lectură20: 

Animații de lectură centrate pe locul de lectură: 

- amenajarea spațiilor specifice, agreabile și funcționale; 

- expoziții de noutăți; 

- prezentarea colecțiilor și a temelor de actualitate; 

- organizarea de schimburi de documente între elevi; 

- participarea la campanii locale/regionale/naționale de promovare a lecturii; 

- descoperirea locurilor publice de lectură (muzee, biblioteci, librării); 

- prezentarea circuitului diferitelor tipuri de documente; 

- înregistrarea unei cărți etc. 

Animații de lectură centrate pe obiectul lecturii: 

- cercul de lectură; 

- clubul de lectură; 

- lectură publică; 

- lectura întreruptă/anticipativă; 

- cenaclul; 

- întâlnirea cu autori, jurnaliști, editori; 

- schimburi de rezumate/fișe de lectură; 

- săptămâna cărții; 

- cartea săptămânii; 

- săptămâna presei; 

- atelier de creație; 

- lectura puzzle; 

- concursuri de lectură; 

- "Campania electorală a cărților" 

- ora de lectură; 

- bursa cărților; 

 
20 Dorina Kudor, Eleonora Sava,  Cosmina Berindei, Management cultural în centrele de documentare 

și informare, Editura Casei Corpului Didactic Cluj, Cluj-Napoca, 2009, p. 31. 
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- rondul cărților etc. 

Animații de lectură centrate pe lector: 

- asocierea elevilor cu politica de achiziție de carte, cu organizarea fondului, cu tratarea 

informației; 

- urmarea propriului itinerariu de lector; 

- seminar: "Cartea mea preferată"; 

- activități de socializare a lecturii; 

- promovarea lecturii prin expoziții, afișe, mesaje scrise, presă etc. ; 

- "Cei mari citesc celor mici" etc. . 

 

 

CULTIVAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE 

 

Prof. consilier școlar Cioveie Jarcu Susana Daniela 

Liceul Tehnologic Tismana 

 

Nimic nu este mai de preț pentru un părinte sau pentru un profesor decât fericirea copilului 

pe al cărui caracter acesta urmează să îl modeleze prin intermediul educației, reușind astfel să le 

ofere cu succes celor mici acea formulă a vieții împlinite și fericite de la o vârstă cât mai fragedă. 

Iar toate acestea se realizează prin faptul de a-l ajuta pe copil să conștientizeze că pe lângă inteli-

gența mentală pe care acesta o posedă nativ mai există și un alt tip de inteligență, cel puțin la fel 

de important, care poate fi educată si cultivată de-a lungul întregii vieți, astfel încât cel care o 

posedă să aibă o viață fericită si plină de sens. Aceasta este inteligența emoțională și este tocmai 

aceea care face diferența. Ce este de fapt această inteligență emoțională, despre care se tot vorbește 

mai nou, in ultimii ani ? Este acea inteligență declanșată de emoții. Inteligența emoțională repre-

zintă capacitatea de a înțelege și gestiona atât propriile emoții, cât și pe cele ale celorlalți. Concep-

tul este din ce in ce mai des folosit iar unii specialiști consideră că oamenii ce dau dovadă de 

inteligență emoțională au abilitatea de a-și adapta gândirea și comportamentul in funcție de context 

sau pentru a atinge anumite obiective. Inteligența emoțională reprezintă capacitatea de a conștien-

tiza, controla și manifesta emoțiile personale, respectiv de a gestiona relațiile interpersonale într-

un mod eficient și empatic.  

Succesul în viață nu este determinat doar de un IQ mare, ci si de faptul de a poseda, cel 

puțin in egală măsură, un coeficient ridicat de inteligență emoțională. Mai simplu spus, nu este 

suficient doar ca un copil să se nască foarte deștept ; este, de asemenea, extrem de important ca 

acesta să învețe să se conecteze foarte bine la emoțiile sale si la cele ale oamenilor din jurul său 

deoarece emoțiile înțelese și asumate ne ajută întotdeauna să evoluăm în mod armonios. În mod 

contrar, emoțiile neînțelese sau cele reprimate pot duce la decizii si gesturi cu efect devastator, atât 

asupra noastră, cât și asupra celor din jurul nostru. Oamenii cu coeficient scăzut de inteligență 

emoțională nu sunt capabili să- și înțeleagă și să-și gestioneze emoțiile, ceea ce poate duce la 

frustrare, la izolare, la depresie, la manifestări agresive sau iraționale. Absența inteligenței emoți-

onale creează o viața nefericită, care, inevitabil, mai devreme sau mai târziu, le va aduce nefericire 

si celor din jur.  

Inteligența emoțională reprezintă abilitatea unui individ de a-și recunoaște și de a opera cu 

propriile emoții, dar și cu cele ale celorlalți, în egală măsură, utilizând informațiile emoționale cu 
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scopul de a gestiona relațiile interpersonale într-un mod empatic si eficient. O persoană cu inteli-

gență emoțională ridicată este conștientă de propriile-i sentimente și stări emoționale, chiar și 

atunci când acestea sunt negative. Prin urmare, va fi capabila să le identifice și să le gestioneze. În 

plus, înțelege sentimentele pe care ceilalți le experimentează, ceea ce creează toate premisele ca 

persoana respectivă să fie un prieten, un partener sau un lider mai bun. Iar toate aceste abilități pot 

fi perfecționate în timp, deoarece dobândirea inteligenței emoționale este un proces de durată, care 

se derulează pe parcursul întregii vieți a individului.  

Pe măsură ce copiii cresc, aceștia traversează anumite etape ce reprezintă diverse stadii de 

dezvoltare a inteligenței lor emoționale si anume : 

• dezvoltarea conștientizării emoționale, mai întâi a propriilor sentimente, apoi a senti-

mentelor celorlalți ;  

• recunoașterea, identificarea și percepția emoțiilor (vor învăța să înțeleagă expresiile fa-

ciale, limbajul corporal, tonul vocii, atât la ei, cât și la ceilalți) ;  

• descrierea sentimentelor și denumirea emoțiilor (vor învăța cum să folosească cuvintele 

pentru a transmite ceea ce simt);  

• empatizarea cu ceilalți (dezvoltarea sentimentului de grijă pentru ceilalți) ;  

• controlul si gestionarea emoțiilor (vor învăța cum să-și stăpânească emoțiile in momen-

tul in care trebuie sa acționeze atunci când au sentimente) ;  

• înțelegerea legăturilor dintre emoții și comportamente.  

Conceptul de « inteligență emoțională » (EI), denumit uneori și coeficient emoțional,(EQ), 

a apărut in anii ’60, însă a devenit cunoscut trei decenii mai târziu, datorită lui Daniel Goleman. 

Acesta a fost unul dintre promotorii conceptului de « inteligență emoțională » și autorul a nume-

roase cărți pe aceasta tema.  

Coeficientul emoțional (EQ) este diferit de coeficientul de inteligență (IQ), care măsoară 

inteligența umană în sensul abilităților mentale cognitive în mod general, pe baza unor teste stan-

dardizate, raportate la vârsta cronologică. IQ-ul reprezintă potențialul genetic cu care ne naștem si 

care se fixează după vârsta de 12 ani. Coeficientul de inteligență nu poate fi dezvoltat sau îmbu-

nătățit după această vârstă. IQ-ul este un prag care poate doar să ne arate drumul către o anumită 

carieră sau un anumit domeniu, pe când EQ-ul, coeficientul emoțional, poate fi învățat, dezvoltat 

și îmbunătățit la orice vârstă. El reprezintă îmbinarea abilităților personale cu experiența, adică 

maturitatea emoțională care să creeze acea balanță și anume echilibrul necesar prin care să se 

ajungă la succes in carieră și in viață.  

Dacă IQ-ul este facil de măsurat, majoritatea oamenilor situându-se in jurul valorii de 100, 

in ceea ce privește inteligența emoțională nu există o scară valorică și nici teste.  

S-a constatat că persoanele cu o inteligență emoțională (IE) ridicată au o sănătate mentală 

mai mare, performantă mai bună la locul de manifestare si abilități de conducere. Daniel Goleman 

a indicat că IE a reprezentat 67% din abilitățile necesare pentru performanțe ca lideri și a contat 

de doua ori mai mult decât expertiza tehnică sau IQ.  

Cum recunoaștem o persoană cu inteligență emoțională?  

• Este privită de către ceilalți ca fiind o persoană empatică ;  

• Are capacitatea de a rezolva probleme și de a găsi soluții ;  

• Nu se teme să fie vulnerabilă și să spună ceea ce simte ;  

• Este capabilă să stabilească limite și nu se teme să zică nu ;  

• Poate relaționa cu ceilalți oameni in diferite contexte;  

• Este capabilă să treacă peste evenimentele negative ;  
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• Poate accepta critici constructive fără a-și găsi scuze sau a-i blama pe ceilalți ;  

• Înțelege acțiunile și comportamentele celorlalți ;  

• Este un ascultător foarte bun ;  

• Nu-i este teamă să-și recunoască greșelile și să-și ceară scuze.  

Cum poate fi exemplificată inteligența emoțională la copii ?  

Copiii își vor exprima emoțiile in moduri vizibile. De exemplu, copiii extrovertiți sunt mai 

vocali, pe când cei introvertiți s-ar putea manifesta printr-o serie de activități care țin mai degrabă 

de domeniul artistic : ei pot cânta, desena sau chiar scrie în legătură cu modul în care se simt. Pe 

măsură ce se dezvoltă, îi vor asculta pe ceilalți în mod mai activ și vor răspunde in moduri mai 

adecvate din punct de vedere emoțional.  

Își autoreglează sentimentele, drept consecință a faptului că vor începe în mod treptat să 

proceseze emoțiile prin care trec.  

Drept urmare, un copil care are inteligență emoțională se va dezvolta mai armonios, atât din 

punct de vedere personal, cât și din punct de vedere al carierei profesionale. Există diferite jocuri și 

exerciții de conștientizare superioară, prin care copiii își pot dezvolta inteligența emoțională.  

Cele cinci componente ale inteligenței emoționale se regăsesc în autocunoaștere, autostă-

pânire, motivație, empatie și stăpânirea abilitaților sociale.  

• Autocunoașterea presupune conștientizarea propriilor sentimente și emoții. Persoanele 

care au o inteligență emoțională ridicată au, de asemenea, și un nivel mare al cunoașterii de sine. 

Acestea înțeleg cum emoțiile afectează atât viețile lor, cât și pe cele ale celorlalți. Aceste persoane 

nu permit emoțiilor să preia controlul.  

• Autostăpânirea : Persoanele care au capacitatea să își stăpânească gândurile și impulsu-

rile nu vor lua decizii pripite pentru că anticipează consecințele unei acțiuni înainte de a o lansa. 

Acest aspect poate fi de folos în multe situații de viață.  

• Motivația : Persoanele care au o inteligență emoțională ridicată își găsesc motivația de a 

întreprinde anumite acțiuni, de a depune eforturi, de a munci pentru îndeplinirea obiectivelor lor 

si chiar vor fi productive. Aceste persoane au planuri pe termen lung și se gândesc la modul în care 

acțiunile lor vor contribui la îndeplinirea acestor planuri.  

• Empatia : Persoanele inteligente din punct de vedere emoțional sunt mai puțin egoiste și 

simt empatie pentru ceilalți și pentru problemele lor. Sunt buni confidenți, au capacitatea de a cugeta 

bine și de a argumenta corect și pot înțelege nevoile celorlalți. Pot fi cu adevărat prieteni loiali.  

• Abilități sociale : Unei persoane cu inteligență emoțională ridicată îi este mai ușor să 

colaboreze si să lucreze în echipă. Poate fi un lider bun datorită abilităților de comunicare si de 

gestionare a relațiilor, pe care acesta le posedă.  

Concluzii:  

Inteligența emoțională are, într-adevăr, o puternică determinare genetică, asemenea inteli-

genței intelectuale, însă ea poate fi cultivată de la vârste fragede și dezvoltată pe tot parcursul vieții.  

Când spunem despre o persoană că are inteligență emoțională ne referim în general la ci-

neva care are o foarte bună capacitate de a empatiza cu ceilalți și mai ales de a le influența emoțiile. 

Oamenii inteligenți emoțional știu să îi citească pe ceilalți și să obțină maximum de beneficii din 

relațiile sociale, adaptându-și comportamentul în funcție atât de persoane, cât și de context. Un 

copil inteligent din punct de vedere emoțional este conștient de emoțiile sale și vorbește liber des-

pre ele, recunoscând în același timp și emoțiile celor din jur. Acesta va ști să își gestioneze emoțiile 

negative, având comportamente rezonabile chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum și-ar 

dori și nu abandonează o activitate atunci când aceasta devine dificilă.  
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Printre avantajele inteligenței emoționale se enumeră : îmbunătățirea relațiilor cu oamenii, 

comunicarea , dezvoltarea abilitații de empatie, creșterea încrederii, reducerea nivelului de stres, 

gestionarea mai sigură a schimbării perspectivelor de carieră.  

Inteligența emoțională este o componentă a psihicului uman care influențează toate aspec-

tele vieții, de la partea personală la cea profesională și ne ajută să atingem mai ușor obiectivele pe 

care ni le-am propus, de a fi mai buni in tot ceea ce vom întreprinde în postura de parteneri, prie-

teni, lideri, angajați. Prin urmare, este extrem de important să cultivăm inteligența emoțională a 

copiilor deoarece in acest fel ei vor fi mai bine pregătiți pentru a face față provocărilor vieții, 

devenind adulți echilibrați, care vor reuși să gestioneze rațional și calm situații complicate în care 

se vor găsi la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, in viețile lor. De reținut faptul că totul 

începe încă din sânul familiei, acolo unde copiii deprind modele de comportament și modalități de 

gestionare a emoțiilor. In general copiii copiază comportamentele părinților, astfel puterea exem-

plului devenind foarte importantă.  
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CARTEA - IZVOR DE INFORMAȚII PENTRU ORICE VÂRSTĂ 

 

Prof.doc. Daniela Marina 

Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Târgu Jiu 

 

 

Lucrul cu cartea este de neînlocuit pe parcursul 

școlarizării. Este necesar să-l apropiem pe copil, în mod 

conștient de universul cărții. El trebuie să simtă bucuria 

lecturii, fiecare carte fiind „o călătorie prin suflete, gân-

duri și frumuseți”. 

Dd (Mihail Sadoveanu) 

 

 

Nevoile umane din primele clipe ale vieții sunt hrana, căldura, protecția, afecțiunea, lu-

mina. Vorbele blânde ale mamei deschid căi nevăzute ale comunicării, care îmbracă forma gângu-

ritului stângaci al bebelușului. Urmează primii pași prin casă, primii pași în viața de școlar. De la 

acest prag se intră în fascinanta lume a cărților. Ele vor deveni mijloace de joacă prin activitatea 

de colorat, vor fi răsfoite pentru frumusețea imaginilor despre lucruri minunate. Din ele vor fi citite 

copiilor poezii, povești, basme. Copilul va îndrăgi cărțile pentru că-i vor rezolva curiozități și-l vor 
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amuza, îl vor capta cu faptele expuse. Crescând, va avea mai multe întrebări, va căuta răspunsuri, 

interesul cunoașterii și imaginația vor înregistra ritmuri galopante. Va observa că părinții au tot 

felul de preocupări importante, iar el trebuie să învețe să se descurce și singur, pentru a pătrunde 

în captivanta lume a cărților! 

« Libertatea de a citi, de a primi o educație, de a avea acces la alte culturi îndepărtate și noi 

descoperiri este un drept fundamental » (Irina Bokova). 

Cea mai mare parte a cunoștințelor noastre provine din cărți. Nu există astăzi domeniu de 

activitate care să nu solicite oamenii la un efort de împrospătare și îmbogățire a cunoștințelor, 

tehnice, profesionale, ceea ce se înfăptuiește prin instrucție. Dar baza instrucției o constituie car-

tea. Acumularea de cunoștințe prin cercetarea cărților presupune priceperea de a le decodifica, de 

a le descifra, cu alte cuvinte de a le citi. 

Relația omului cu cartea are o istorie îndelungată. Lectura a fost, este și va rămâne o acti-

vitate de îmbelșugare cognitivă și spirituală specifică cititorului, care va aprecia pe deplin un text 

literar, când va renunța pentru o clipă la prejudecățile sale culturale, la diversele probleme subiec-

tive în favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. Lectura 

nefiind un act gratuit, produce îmbogățirea sinelui cu o nouă cunoaștere, cu o modalitate nouă de 

receptare a lumii interioare și exterioare. Cititul este o hrană care te metamorfozează și scoate din 

tine tot ceea ce te reprezintă. Un lucru important este și calitatea cărților de a nu face zgomot, în 

schimb, îndemnându-te cu tainic cântec de sirenă, să le răsfoiești, să le redeschizi, produc seisme 

culturale și științifice, dând naștere unor neașteptate vibrații spirituale. Fără îndoială, cărțile rămân 

personajele principale ale universului nostru cultural, continuând să modeleze mentalități și să-și 

manifeste eficiența, contribuind la îndestularea culturală a umanității. 

Dezvoltarea impetuoasă a științei și tehnicii contemporane este rodul creativității lui homo 

libri, a omului stăpân pe Galaxia Gutemberg, domeniul cunoașterii aplicate, prin care omul intră 

în faza tehnologică a progresului. În ultimii ani, tehnologia a remodelat modul de petrecere a tim-

pului liber, a reorientat atenția către mediul on-line, către televiziune sau către presa scrisă. Astfel, 

în special tinerii și mai ales copiii au fost îndepărtați de minunata lume a cărților. Toate aceste 

povești au fost date uitării și elevii au pierdut obiceiul de a citi. 

Având permanent ca obiectiv dezvoltarea fi-

zică și psihică a copilului, pe care nu trebuie să-l con-

siderăm un simplu „sac” de cunoștințe, ci un factor 

activ și creator în procesul propriu de învățare și for-

mare, educatorul și părintele trebuie să știe că „tot ce 

e mai frumos este, mai presus de orice, rezultatul 

unui calcul exact” (Charles Baudlaire). Este o reali-

tate astăzi că mijloacele de comunicare în masă pot 

exercita o mare influență negativă, pot ajuta la o in-

voluție a principiilor, a normelor de viață, în general a civilizației, pot frâna procesul intelectual și 

cultural al omului sau a unei societăți. Pentru realizarea justă a organizării și îndrumării lecturii 

elevilor se impune o colaborare strânsă între școală și familie. Este necesară se ia în discuție pro-

blema lecturii elevilor și să se scoată în evidență imensul ei rol informarea personalității copilului, 

să se dea îndrumări despre ce și cum trebuie să citească copiii, spre a-i ajuta să înțeleagă ceea ce 

citesc și a le dezvolta interesul pentru lectură. 

Lectura cărților este un proces complex, care se însușește treptat, într-o perioadă de timp 

relativ îndelungată, începând cu primele săptămâni ale perioadei de școlarizare, când se învață 
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literele alfabetului și continuând apoi cu exersarea deprinderilor de a citi curent, corect, conștient 

și expresiv. Privit în sine, actul lecturii este o operație psiho- fiziologică, care constă în transpoziția 

simultană a unor semne din registrul vizual, imprimate într-o pagină, în semnificații mintale. Se 

consideră pe deplin formată deprinderea de a citi, când transpoziția se realizează în tăcere. 

 

 

ROLUL CDI ÎN DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE LECTURĂ 

 

Bibliotecar Bran  Maria 

                                                                                   Liceul Tehn. Baia de Fier, jud. Gorj 

 

„Consider că reprezentăm o profesie frumoasă, vie, aflată în permanentă schimbare și adap-

tare atât la aspirațiile noastre de transformare, cât și la nevoile utilizatorilor bibliotecilor de azi și, 

mai ales, de mâine”( Președintele ABIR-  Daniela Argatu) 

Piața bibliotecarului este populația din comunitatea școlară pe care o deservește biblioteca 

școlară și populația comunității din care face parte școala, respectiv: cartierul, satul, comuna. Cli-

enții sunt utilizatorii bibliotecii indiferent de vârstă, categorie socială, rasă, sex, religie, aparte-

nență politică, cultură, studii. Toți cei care trec pragul unei biblioteci trebuie câștigați ca utilizatori. 

Câștigându-i ca utilizatori, facem să circule obiectul muncii, CARTEA, unitatea de bibliotecă in-

ventariată. Aceste unități trebuie să circule pentru a-și face ciclul de viață, pentru a comunica in-

formație, pentru a transmite cultură, pentru a elimina ignoranța și a justifica în ultimă instanță 

existența bibliotecarului într-o instituție bugetată. Pentru a atrage utilizatorii putem începe cu un 

marketing de bibliotecă. Unde începe și unde se termină marketingul în biblioteca școlară?  

Aș răspunde că de la intrarea în instituția de învățământ. Un afiș, un indicator, un mesaj, un 

banner, o vitrină cu noutăți bibliografice, un panou cu imagini din bibliotecă, cu evenimentele ani-

versare trebuie să ia ochii celui care intră în instituție. Este prima invitație pe care o facem politicos, 

incitant, agresiv vizual, colorat, curat, elegant ,îmbietor ,cu mesaj direct și țintă precisă.  Așa ne 

facem cunoscută existența. Dacă am  aprins becul curiozității populației școlare și adulților de a 

vedea ce e dincolo de ușa de la intrarea în bibliotecă, 20% am  rezolvat problema vizitatorilor. Ră-

mâne să îi determinăm acum să folosească serviciile de bibliotecă.  Deci ambientul trebuie să fie 

atrăgător. O lumină mai puțin agresivă, rafturi aerisite, atractiv inscripționate cu domeniul din care 

fac parte cărțile, scris colorat ca în Margareta Documentară, explicit dar și biblioteconomic, flori, 

mese curate, așezate in dreptul fiecărui domeniu, scaune confortabile, computere conectate  la inter-

net prevăzute  cu căști și cameră web, raft cu materiale pe suport magnetic așezat lângă computer, 

raft de presă cu un fotoliu și o măsuță ,locul bibliotecarului într-un colț discret și obligatoriu acces 

direct la raft pentru utilizator, vor aduce sigur clienți permanenți. Utilizatorul trebuie lăsat să pipăie 

cartea, să o răsfoiască, ca și când ar cumpăra-o. Iluzia că acea carte îi va aparține o perioadă îi dă un 

sentiment de posesie, de apartenență.  

Un alt motiv de încurajare este acela de a-și vedea numele scris de bibliotecar pe un carto-

naș lipit pe coperta a-3-a a cărții, alături de ceilalți cititori. Acest cartonaș îl responsabilizează și 

pentru a nu deteriora cartea, îi dă sentimentul de apartenență la un grup cu aceleași preferințe, dar 

și posibilitatea socializării cu aceia care au citit înaintea lor volumul.  Faptul de a nu fi considerat 

ciudat alegând acel volum, le dă curaj în a alege să îl citească, mai ales dacă a fost utilizat de mai 

multe persoane, capătă încredere că este o alegere bună. Acesta este un mod de autoreclamă a 
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cărții, de autorecomandare și certificare a calității ei. Este și un instrument de control pentru bibli-

otecar, dar și de verificare a cererii și ofertei pe care o avem pentru anumite titluri.   

Fiecare dată aniversară din calendarul scriitorilor și compozitorilor trebuie marcată cu o 

mică expoziție de carte, fotografii, prezentări realizate în Power Point, filme documentare, ore de 

audiții, concursuri, dramatizări, etc 

    Este importantă publicitatea pentru aceste evenimente. Invitarea presei, comunicate în 

mass media, invitarea televiziunilor, dau o valoare mai mare evenimentelor și atrag atenția publi-

cului utilizator asupra valorii promovate, asupra interesului arătat de biblioteca școlară acestor 

tipuri de evenimente, cât și asupra calității utilizatorilor bibliotecii școlare. Pliantele, posterele, 

chiar și alb negru, fluturașii oferite cu câteva zile înainte de data producerii evenimentului, pregă-

tește psihologic utilizatorii îi determină să-și facă timp pentru a participa la eveniment și a reține 

datele esențiale: data, ora, locul, participanții. Un mic protocol care să ofere un pahar de apă, un 

ceai, biscuiți, dau o mai mare strălucire evenimentului, făcându-l de neuitat.  Oamenii socializează 

mai bine cu un pahar în mână, devin mai degajați,  receptează mai bine informația. Oferirea unor 

diplome elevilor, adeverințe cadrelor didactice,  premii celor care se implică în desfășurarea acți-

unii fac reușita sigură . Întrebările vin imediat. Cu ce resurse?  Dar cu o mică strategie de marketing 

e posibil. Invitând o editură sau o librărie care sigur sunt interesate să-și vândă marfa, se  negociază  

un fond de protocol și o sponsorizare a acțiunii.  Nimeni nu refuză un loc de desfacere fără chirie,  

deci se așteaptă să cheltuiască ceva pentru a putea vinde. De asemeni se negociază o reducere de 

preț la vânzarea cărților și  în alegerea titlurilor care sunt căutate de utilizatori sau din care nu avem  

suficiente în gestiune pentru a ne completa astfel colecția, obținându-le ca sponsorizare .  Biblio-

teca școlară are posibilitatea de a găzdui expoziții itinerante de carte cu vânzare de la editurile 

prestigioase care doresc mărirea vânzărilor. O solicitare în scris către acestea, negocierea condiți-

ilor de prezentare cu standuri rotative sau fixe, pot atrage fonduri de carte importante pentru bibli-

otecă, utilizatori mai mulți, prestigiu și prețuire pentru interesul arătat promovării cărții în școală. 

Donațiile de carte de la donatorilor particulari, cei care renunță la bibliotecile private pentru mo-

dernizarea locuințelor, pot face obiectul unor expoziții cu vânzare la prețuri scăzute către elevii 

care doresc să-și facă propria bibliotecă, sau utilizatorii interesați. Fondurile pot fi folosite pentru 

dezvoltarea colecțiilor, achiziții de aparatură electronică, birotică, fonduri de premiere, protocol.  

Pe timpul vacanțelor școlare biblioteca trebuie deschisă utilizatorilor. Programele de vacanță tre-

buie popularizate din timp, pentru ca elevii să-și poată planifica timpul pentru utilizarea resurselor 

bibliotecii.  Anumite activități recuperatorii,  lectura în grup pentru elevii care au probleme la citire 

deschid gustul pentru lectură și-i încurajează să-și însușească mai repede deprinderea de a citi.  

Trebuie atrași și părinții elevilor pentru a participa ca supraveghetori  la aceste activități. 

     Trebuie să ne  îngrijim din timp să creăm cu elevii pliante, postere,  anunțuri atractive 

pentru a-i atrage spre bibliotecă și în vacanțe. Facem un orar cu activități diverse, zilnice, și îl 

afișăm înainte de terminarea cursurilor la loc vizibil. Dacă timpul permite și școala are o grădină 

este bine ca activitatea de lectură să se desfășoare în aer liber. Scoateți două trei mese , scaune în 

grădină, la umbră ,lăsați-i să socializeze, să joace scrabble, șah, să asculte muzică bună.  Elevii 

trebuie încurajați să doneze bibliotecii copii ale filmelor, jocurilor, materialelor educaționale pe 

suport electronic, colecții de reviste pentru elevi pe care le înregistrăm  într-un registru gen Cartea 

de onoare a donatorilor. Avem  în mâna noastră  un instrument scump, invidiat de mulți, nebănuit 

de profitabil, informația. Facem reclama cărților cele mai solicitate, realizam un top al celor mai 

citite cărți din anul școlar și prezentăm  elevilor ca o statistică. Chiar elevii pot face aceste prezen-

tări pe care le putem folosi ulterior. Toate aceste activități promovează lectura, cultura, cartea în 
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esență, reduce monotonia la locul de muncă, creează fonduri pentru dezvoltarea bibliotecii, poate 

aduce și fonduri extrabugetare pentru obținerea unor venituri suplimentare.  Astfel răspunsurile la 

întrebările puse inițial au fost date în contextul respectării profesiei de bibliotecar și stimulării 

respectului pentru cultură, responsabilitate pe care o avem din momentul alegerii acestei funcții.   

Ca o concluzie: Bibliotecile școlare există în întreaga lume ca medii de învățare ce furni-

zează un spațiu (fizic și digital), acces la resurse și acces la activități și servicii care încurajează și 

susțin elevii, profesorii și comunitatea educațională. Dezvoltarea bibliotecilor școlare merge în 

paralel cu dezvoltarea din educație, căutând să înarmeze elevii cu acele cunoștințe, necesare pentru 

a putea acționa și pentru a contribui la progresul societății. Deși gama de avantaje și operațiuni 

variază în lume, bibliotecile școlare de pretutindeni se axează pe susținerea și dezvoltarea învățării 

la elevi. Biblioteca școlară furnizează o gamă largă de oportunități de învățare, pentru indivizi, 

grupuri mici și grupuri mari, cu accent pe conținutul intelectual, cultura informației și dezvoltarea 

culturală și socială. Centrarea bibliotecilor școlare pe persoana care învață susține, extinde și indi-

vidualizează curriculumul școlar. 

 

                                                                                                                      

METODE APLICATE LA CLASĂ ÎN VEDEREA STIMULĂRII LECTURII 

ÎN RÂNDUL ELEVILOR DE LICEU 

 

                                                                              Prof. Gheorghe Cornelia 

                                                                           Liceul ,,Gheorghe Tătărescu” Rovinari 

 

Fără îndoială, una din marile probleme ale societății actuale în general și ale școlii româ-

nești în special, este scăderea continuă a interesului față de lectură, de ceea ce înseamnă carte, 

beletristică, absența aproape totală a apetitului pentru călătoria în lumea ficțiunii. Profesorul de 

limba și literatura română se confruntă cu acest dezinteres printre elevi și înregistrează dureros o 

mare dificultate a acestora de a înțelege un text la prima vedere și, mai ales, de a merge spre 

profunzimea textului, spre analiza stilistică și a noțiunilor de teorie literară. De aceea, profesorul 

este pus în situația de a găsi metode, diferite căi pentru a stimula lectura, pentru a o face cât mai 

facilă și mai interesantă, profesorul trebuie să inventeze și să se reinventeze ca să ajungă până la a 

stârni curiozitatea celor din bănci. 

Pe lângă lectura obligatorie care devine materie pentru examen, tânăra generație trebuie 

îndrumată către lectura ca mod de viață. Ca atare, profesorul propune o listă cu autori clasici din 

literatura română și cea universală, alături de o biografie a scriitorilor precum și a unor curiozități 

în ceea ce privește felul cum a apărut opera respectivă, geneza acesteia, punctul de plecare, legătura 

posibilă dintre viața autorului și operă. E nevoie să se meargă de la simplu spre complex. 

O altă modalitate ar fi desfășurarea orelor de literatură în spațiul bibliotecii sau al Centrului 

de documentare și informare (CDI), astfel încât elevii să fie familiarizați cu atmosfera acestui loc 

care le oferă imediata posibilitate de a consulta un dicționar, o crestomație, o carte de critică lite-

rară, dar și vizionarea filmelor care au la bază ecranizarea cărților. Așadar, profesorul documenta-

rist vine în sprijinul profesorului de limba română și împreună pot mobiliza elevii să citească. 

O constatare făcută de noi este aceea că elevii se implică și participă atunci când sunt soli-

citați să-și imagineze, plecând de la un titlu de operă, care e subiectul, tema, când și unde s-ar 

petrece acțiunea, care ar fi relația dintre personaje. În urma acestui exercițiu de imaginație, profe-

sorul stabilește care aspecte se potrivesc din cele enumerate de elevi.  
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Citirea unor pasaje-cheie de o anumită semnificație, sublinierea originalității scriitorului 

respectiv în ce privește stilul, pot determina elevii să scizioneze cartea respectivă și să o citească. 

Periodic merită să se încerce provocarea de tipul ,,Ce ați citit? Ce recomandări puteți face colegilor 

și profesorului?” 

Cu toții știm că un loc privilegiat în preocupările tinerilor îl ocupă internetul cu tot ceea ce 

presupune el. Apelând la metode moderne și la alte mijloace de învățământ în afară de cele tradițio-

nale, crearea unui blog ar putea avea sorți de izbândă în determinarea elevilor să citească. În spațiul 

blogului, ei ar putea să își prezinte propriile păreri și să facă recenzia cărților citite. Blogul a devenit 

una dintre cele mai fascinante unelte care au apărut pe internet în ultimii ani, un instrument  de  

publicare  on-line care  ajută oamenii să-și prezinte cu  ușurință ideile, cunoștințele, descoperirile și 

gândurile. Spațiul blogului este unul participativ și antrenează întregul colectiv al clasei, obligându-

i și pe cei care sunt de obicei pasivi la lecție să se mobilizeze și să lucreze alături de ceilalți, antre-

nându-se într-o muncă de echipă.  Un avantaj al blogului este cel al valorizării muncii elevilor. Cre-

ațiile lor nu mai sunt destinate doar receptării de către profesor și colegi, ci pot fi văzute și de elevii 

din alte clase, de alți profesori, familie care poate vedea ce fac copiii în orele de limba română și pot 

fi la curent cu progresele lor. Rezultatul reprezintă o responsabilizare în ceea ce privește actul scrierii: 

răspunderea pentru corectitudinea informațiilor, susținerea unei opinii. 

Un alt avantaj este dat de faptul că elevii știu de la început că producțiile lor sunt destinate 

pentru a fi citite de alții, acest lucru sporind motivația lor de a munci mai mult, de a termina la timp 

sarcinile, de a-și da silința să lucreze cât mai bine, lucru care duce la crearea unor produse finite mult 

mai elaborate – scriere, rescriere, corectare. De asemenea, se dezvoltă deprinderea de a face lectură 

critică a creațiilor proprii și ale altora, comentariile reprezintă un instrument foarte eficient de auto-

evaluare și de evaluare, dar prezintă și avantajul exersării deprinderilor argumentative. 

În cea mai recentă carte a sa, ,,Impudoare – despre eu este vorba”, Gabriel Liiceanu afirmă 

că toate cărțile sunt ,,vieți oferite ca pradă spre bucuria celorlalți” sau ,,Adevărata carte nu e nicio-

dată un divertisment , ci întâlnirea cititorului cu propriul destin.” 

 
 

ROLUL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE ÎN  

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

LA DISCIPLINA ISTORIE 

 

Prof. Cocora Teodora 

Liceul Gheorghe Tătărescu Rovinari 

 

Școala ca instituție de informare, formare și pregătire a tinerilor pentru viață, are datoria de 

a ține pasul și chiar de a previziona schimbările rapide din toate domeniile societății. Astfel că 

rolul actual al școlii este de a dezvolta la elevi capacitatea de a accesa informația și de a o utiliza 

adecvat în situații diverse, de a dezvolta competențe și abilități necesare tânărului pentru a face 

față provocărilor și oportunităților lumii contemporane. În acest context, Centrele de Documentare 

și Informare, ca structuri bine definite ale procesului de învățământ, oferă un spațiu optim pentru 

învățare, prin punerea la dispoziția elevilor  a unor mijloace de învățământ variate și prin colabo-

rarea dintre profesorul documentarist și profesorii clasei. 

Profesorii de istorie folosesc o varietate de tehnici pentru a spori semnificativ eficacitatea 

procesului de învățare, atât în cadrul lecțiilor interactive, cât și în cadrul activităților extracurricu-

lare, desfășurate în cadrul Centrului de Documentare: 
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• În lecțiile de istorie centrate pe elev, pentru crearea unui cadru eficient de învățare este 

importantă echilibrarea instruirii frontale, individuale și de grup, deoarece fiecare dintre aceste 

forme de organizare prezintă avantaje și dezavantaje. Activitățile individuale și de grup se desfă-

șoară cu succes în cadrul centrului, permițând dezvoltarea abilităților de comunicare și cooperare, 

creșterea gradului de implicare în activitate, schimbarea atitudinii față de mediul educațional. 

•  De exemplu, se poate aplica foarte bine metoda ,,Atelierul de scriere”, care permite 

stimularea creativității și imaginației elevilor. Elevii au nevoie să li se ofere din când în când ocazia 

de a scrie și în cadrul altor ore în afara celor de limba și literatura română sau de limbi moderne. 

Orice elev e capabil să scrie lucruri minunate, iar creșterea ponderii activităților care se bazează 

pe scriere este o realitate a noilor programe și manuale, deși asemenea activități nu pot fi realizate 

decât într-un context favorabil ca spațiu și număr de ore.  

• Vizionarea unor filme artistice sau documentare în cadrul lecțiilor de istorie: 

De exemplu, vizionarea filmului artistic ,,Joyeux Noël” (2005) sau a filmului documentar 

,,Unirea din 1918”, în cadrul lecțiilor despre Primul Război Mondial. 

• Activități prilejuite de diverse evenimente: 

➢ Ziua Națională a României 

➢ Ziua Holocaustului 

➢ Unirea Principatelor 

➢ Ziua Europei 

➢ Bicentenar Tudor Vladimirescu 

➢ Activități de valorizare a patrimoniului și potențialului cultural 

➢ Alte activități extracurriculare:  

➢ Mari personalități istorice 

• Săptămâna istoriei - activitate extracurriculară desfășurată de elevi pe baza propriilor 

dorințe și autonomii. Scopul său este de a înțelege modernitatea și trecutul istoric. Această activi-

tate este dirijată de profesor, dar ajută la aprofundarea cunoștințelor elevilor despre subiect.  

 

 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE LECTURĂ ALE ELEVILOR 

PRIN CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 

 

                                                                                      Profesor documentarist, 

                                                                 Lupulescu  Teodora  Georgiana 

                                                           Liceul Teoretic „Tudor Arghezi„ Târgu-Cărbunești 

 

MOTTO:   

”Sunt un vicios al lecturii.  

Nu mă pot închipui fără să țin o carte în mână” 

(Nicolae Manolescu) 

 

Într-o lume în care informațiile (cunoștințele) sunt din ce în ce mai numeroase ,nu este 

foarte ușor să le identificăm ușor pe cele care ne interesează sau pe cele care ne pot ajuta într-

adevăr. Mai mult ,adesea nu reușim nici măcar să identificăm sursele unde am putea să găsim ceea 

ce ne interesează. Desigur, informația există pe o mulțime de suporturi și într-o mulțime de forme. 
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De  aceea este nevoie, întotdeauna să ne gândim ce fel de informație căutăm și să apelăm așa cum 

trebuie la fiecare gen de suport. 

Este demonstrate științific că lectura asigură o dezvoltare intelectuală care nu poate fi în-

locuită de un alt tip de activitate, cine dorește o societate de oameni liberi și creatori trebuie să 

încurajeze lectura, să formeze cititori. 

Există a adevărată ”putere a cărții ”care este și va fi deasupra tuturor formelor de receptare 

cultural sau educativă: Profesorul documentarist este dator să vegheze la calitatea actului lecturii pen-

tru ca aceasta ”să rămână o nevoie fundamental a omului de azi și de mâine. Nu există inapți pentru 

lectură ,există doar trepte ale procesului și există, mai ales ,o filosofie a relației cu lumea și cu sinele, 

o filosofie a participării din care absența cărții echivalează cu superficialitatea și cu neîmplinirea”. 

Lectura ocupă așadar un rol primordial în activitatea pedagogic - educativă desfășurată de 

profesorul documentarist. Pedagogia lecturii vizează: să constituie, să cultive și să valorifice ca-

pacitățile individului, să formeze deprinderi corecte, între care cele de muncă individuală și/sau în 

grup, să potențeze activitățile de valorificare a disponibilităților creatoare. 

În Centrul de Documentare și Informare (CDI) se pot desfășura mai multe activități pornind 

de la tema lecturii: expoziții de carte, cenaclu literar, cerc de lectură, concursuri de lectură, ora de 

lectură, promovarea lecturii.  

Predarea-însușirea literaturii se împletește organic cu îndrumarea lecturii. Nu putem vorbi 

de ore speciale destinate „necesității îndrumării lecturii”, ci, permanent, oră de oră, problema lec-

turii se va afla în atenția profesorului. Comentariul literar sau caracterizarea generală a unei opere, 

datele bibliografice incluse în manuale și transmise în clasă oferă multiple posibilități de inițiere a 

elevilor în diverse domenii ale literaturii, în înțelegerea unei opere literare, în formularea unor 

opinii asupra celor citite. 

În mare măsură, metodele recomandate în îndrumarea lecturii sunt cele ale didacticii în 

general21: metode verbale: expunerea (sub forma povestirii, explicației și prelegerii), conversația 

(euristică și examinatoare), problematizarea, lucrul cu cartea; metode intuitive: demonstrarea; me-

tode active: exercițiile. 

În afara acestor metode – să le zicem tradiționale – de îndrumare a lecturii, există forme de 

activitate care necesită un spațiu special în programul școlar, cum ar fi cercul de literatura română 

și cercul de creație literară (cenaclul literar). În „Revista cercurilor de lectură”, sintagma cercuri 

de lectură este definită astfel22: un proiect de cercetare al cărui scop este cultivarea interesului 

pentru lectură în rândul elevilor; comunități de lectură în care 10-15 elevi, acoperind toate ciclu-

rile de învățământ, și profesorii lor se întâlnesc, citesc și discută despre cărți; nume generic pentru 

alte activități ale asociației prin care se promovează lectura. 

Dintre tehnicile de stimulare a lecturii care se pot utiliza chiar în cadrul orelor  se remarcă 

cea a minutului de lectură23. Ce presupune acest moment? Minutul de lectură de la începutul 

fiecărei ore (în funcție de timpul disponibil) oferă prilejul de a identifica particularitățile unor texte 

foarte diverse, fie că alegerea este a profesorului sau a elevilor. Alegerea textelor-ancoră, intere-

sante pentru discutarea unor noțiuni de teorie literară, devine o provocare dacă se urmărește și 

dezvoltarea creativității. Pentru „minutul de lectură” vor fi propuse texte literare, dar și nonliterare. 

Astfel, în primul sfert de oră lecția este, de fapt, lectura unui fragment, aflat într-o relație 

mai mult sau mai puțin strânsă cu textul „oficial”, cel din paginile manualului. Citirea fragmentului 

 
21 Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și în liceu, Ed. Emia, Deva, 2004 
22 Revista cercurilor de lectură, anul 3, nr. 1, 2010 
23Nicolae, Mihaela, Minutul de lectură, în revista “Perspective”, nr. 1 (20), 2010 
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este urmată de exprimarea liberă a opiniilor, chiar și a celor mai neobișnuite, pe baza cărora elevii 

scriu – într-un timp scurt – câteva rânduri, pornind de la textul-ancoră. În felul acesta, elevii învață 

cum ia naștere un text și, ajutați de model, deprind mecanismele scriiturii, își însușesc noțiuni 

referitoare la stil, fluxul scrierii, interiorizează lectura. 

În continuare voi aborda câteva metode alternative de învățare activă, aplicabile în Centrele 

de Documentare și Informare: jurnalul de lectură și prezentarea de carte. 

Jurnalul de lectură poate avea următoarea structură: filă la dispoziția elevului (nume, pre-

nume, clasa, școala); lista lecturilor obligatorii; lista lecturilor suplimentare; indicații referitoare la 

ceea ce trebuie să se urmărească în lectură și la modul în care aceste observații pot fi formulate. 

Lista lecturilor suplimentare poate conține sugestii venite din partea profesorului, dar și a elevilor. 

Citind consemnările din jurnalele elevilor, dar și discutând cu aceștia despre oportunitatea alcătu-

irii lor, am constatat următoarele: elevii scriu cu o reală plăcere în jurnale, încurajați fiind de ine-

ditul „formulei narative”, dar și de perspectiva evaluării lor de către profesor; elevii renunță cu 

vădită satisfacție la preluarea unor opinii critice încifrate, în favoarea plăcerii de a se exprima ei 

înșiși, chiar dacă impresiile de lectură sunt formulate uneori cu stângăcie. 

Prezentarea de carte este o activitate complexă, care vizează înfățișarea subiectului, a per-

sonajelor, a problematicii, ca și a motivelor pentru care lucrarea poate fi recomandată.  Acest tip de 

activitate are două aspecte: redactarea unui text informativ și prezentarea orală a acestuia. Prezenta-

rea de carte poate fi propusă elevilor ca metodă complementară jurnalului de lectură și se poate 

desfășura săptămânal, conform unui calendar prestabilit. Avantajul metodei constă în faptul că elevii 

își exersează competențele de comunicare orală, pregătindu-se astfel pentru examenul de la finaliza-

rea cursurilor liceale (evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română). 

Îndrumarea lecturii trebuie să fie o preocupare permanentă a profesorului. Prin urmare, 

trebuie folosită – în afară de metodele și tehnicile de lucru prezentate mai sus – orice împrejurare 

care are legătură cu stimularea lecturii. Pornind de la lectura operelor importante din literatura 

română și cea universală, se pot dezvolta și activități de lectură a imaginii, prin vizionarea de 

ecranizări după operele citite, fie animație, fie filme. 

Pe lângă faptul că elevii își îmbogățesc cunoștințele în cadrul acestor activități, dar orele 

de lectură și lectura în general îi mai ajută pe elevi să-și îmbogățească vocabularul, să le stimuleze 

imaginația, dar și gustul pentru frumos. 

Puțini copii mai citesc din plăcere, ci mai mult obligați. Nu mai este pentru ei o plăcere în 

a ține o carte în mână și să se lase purtați într-o lume plină de aventuri și personaje felurite. Mulți 

dintre elevii școlii românești preferă să ia un rezumat, o recenzie sau un comentariu literar de pe 

internetul plin de oferte în acest sens. Farmecul de a ține o carte în mână este înlocuit de cel de a 

ține mouse-ul. Este mult mai ușor pentru elevi să utilizeze internetul, deși ei nu înțeleg toate sem-

nificațiile, subiectul și tema unei cărți pe deplin dintr-un rezumat sau un comentariu de pe ,,net”. 

Sunt amănunte în orice carte care nu pot fi dezvăluite dintr-un eseu sau comentariu literar. Un 

profesor bun va depista elevul care nu a citit cartea ci comentariul.  

Elevii ar trebui conștientizați mai mult de plăcerea lecturii, de a ține cartea în mână. Oare 

nu e mai plăcut să ieșim în natură, să petrecem o după-amiază de duminică cu o carte în mână? 

Peisajul din natură va contribui și mai mult la călătoria prin aventura cărții. Dar și prezența raftu-

rilor pline de cărți din biblioteca Centrului de Documentare și Informare ar trebui să-i fac pe elevi 

curioși de conținutul cărților și de posibilele aventuri pe care o carte le poate oferi. 
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TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. Bîzdoacă Ana-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu”, Târgu Jiu, Gorj 

 

,,A știi nu este de ajuns; este nevoie să aplicăm. 

A dori nu este suficient; trebuie să acționăm.”  

(Johann Goethe) 

 

Viitorul învățământului aparține unui sistem educațional informatizat, astfel tânăra gene-

rație trebuie să pășească în viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum generațiile trecute 

au știut să folosească hârtia și creionul. 

Societatea informațională este o stare de fapt a prezentului și rămâne la latitudinea noastră 

cât de repede vom ști să facem parte din ea, și aceasta ca o necesitate individuală de armonizare. 

Noua orientare a învățământului românesc urmărește dezvoltarea gândirii critice a copiilor 

prin folosirea unor metode și tehnici activ-participative care pun accentul pe participarea activă a 

copilului și îl plasează pe acesta în centrul procesului de învățare. Copilul dobândește capacitatea 

de a gândi critic în timp, ceea ce-i permite să se manifeste spontan, fără îngrădire, fără să-i fie 

teamă de părerea celor din jur, oferindu-i  putere și încredere de analiză și reflexie.  

Jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ din grădiniță, iar 

,,utilizarea calculatorului este pentru copil un mod de a învăța, jucându-se”. (Nica Elena)  

În activitățile desfășurate cu preșcolarii se poate folosi ca metodă învățarea asistată pe cal-

culator, dacă sunt îndeplinite cumulativ trei coordonate esențiale: cadrele didactice dispun de pre-

gătirea necesară, care să le permită utilizarea calculatorului, grădinița să dețină baza materială 

necesară desfășurării activităților asistate de calculator, timpul alocat să fie în concordanță deplină 

cu nevoile și nivelul de vârstă al preșcolarilor. 

În activitatea cu preșcolarii, utilizarea tehnologiei informației are un ecou pozitiv. În de-

mersul de pregătire s-a pornit de la faptul că alături de mijloacele didactice clasice, calculatorul 

este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării tuturor activităților.  

Utilizarea calculatorului în activitatea didactică crește randamentul profesorului, încura-

jează inovația/modernizarea procesului didactic, facilitează înțelegerea fenomenelor de către copii, 

promovează învățarea cooperativă, dezvoltând abilități de lucru în echipă, permite o învățare indi-

vidualizată, personalizată. TIC se poate utiliza pentru următoarele tipuri de activități: predarea și 

învățarea ce se poate face utilizând lecții electronice, interactive (de ex., www.edituraedu.ro), mul-

http://www.edituraedu.ro/
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timedia (un film documentar sau didactic, o pagină web, o prezentare pe calculator), softuri edu-

caționale (de ex., www.edu-soft.eu), activități în care se cere copiilor să fie creativi, să exploreze 

și să inoveze, utilizând Internetul, îmbogățindu-și cunoștințele cu informații din domenii variate. 

Jocurile dezvoltă viteza de reacție, gândirea logică, spiritul competitiv. Copilul poate învăța prin 

joc, într-un mod plăcut și accesibil, culorile, cifrele, literele, formele geometrice, compunerea și 

descompunerea numerelor naturale, ordonarea obiectelor după diferite criterii etc. 

Calculatorul, prin intermediul softurilor educaționale, poate, în egală măsură, să instru-

iască, să ajute în rezolvarea unor sarcini și să distreze. Ambianța educațională specifică situațiilor 

de învățare face to face este înlocuită cu mediul virtual de învățare.  

Învățarea cu ajutorul calculatorului se constituie ca o alternativă  educațională atractivă 

care reduce restricțiile de ordin temporal, social, spațial sau de altă natură. 

Folosirea calculatorului în activitățile cu preșcolarii are unele avantaje și dezavantaje pe 

care le-am sintetizat astfel: 

 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

1.reprezintă un mijloc de învățare preferat de 

copii, pentru că este animat, viu și  interactiv 

2.stimulează interesul, curiozitatea, independența 

în rezolvarea sarcinilor, în căutarea soluțiilor 

3.permite minții și mâinii să se joace până la 

găsirea soluției, creând din instinct, imagina-

ție, simplă plăcere ludică 

4.dezvoltă perspicacitatea, gândirea logică, crea-

tivitatea, puterea de concentrare, îndemânarea 

5.accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate 

6.utilizatorul poate învăța în propriul său ritm, 

controlându-și rapid progresele, beneficiind de 

un feedback rapid și permanent 

7. interacțiunea cu profesorul este neconstrân-

gătoare și liberă 

8. petrecerea timpului liber într-un mod plăcut 

și util 

9.  aparatura este ușor de folosit 

1.din punct de vedere medical lucrul la calcu-

lator implică o poziție statică, solicitând co-

loana vertebrală și generând poziții defec-

tuoase 

2.poate afecta vederea 

3.dezvoltă și încurajează violența prin unele 

jocuri 

4.nu favorizează relațiile sociale, putând duce 

la așa numita ,,singurătate computerizată”, și 

în final la izolarea individului 

5.creează dependență 

6.este o ,,fabrică” uriașă de cunoaștere, dar 

care exploatată excesiv provoacă pierderea 

unor aspecte din lumea basmelor, poveștilor, a 

jocurilor în aer liber 

7. folosirea excesivă conduce la îngrădirea și 

limitarea afectivității copiilor 

 

Predarea - învățarea - evaluarea cu ajutorul calculatorului poate deveni o  metodă prin care 

preșcolarii descoperă și învață în mod planificat, ajutându-i să învețe cu acțiuni logice, evitându-

se dezvoltarea unor activități mecanice. 

Prin urmare, softul educațional este o metodă motivantă ce contribuie la eficientizarea pre-

dării – învățării – evaluării, modernizarea demersului didactic, încurajarea inovației didactice, la 

accesibilizarea cunoștințelor. Este o alternativă la metodele tradiționale. 

Incidența noilor tehnologii în învățământ atrage după sine dezvoltarea unui complex de 

aptitudini de căutare, selectare, organizare, creare a informațiilor, precum și dezvoltarea autonomă 

a anumitor capacități cognitive. Noile medii de învățare electronică convertesc modelul structural 

al interacțiunii educator-educat într-un model triunghiular educator-computer-educat. 

http://www.edu-soft.eu/
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În concluzie, îmi exprim deschiderea către utilizarea tehnologiilor informaționale în grădi-

niță, dar grădinița nu ar mai avea farmecul specific dacă s-ar renunța la jocuri, poezii, povești care 

modelează suflete și îi ajută pe copii să înțeleagă lumea pe care o trăim. 
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TIPURI DE LECTURĂ PRACTICATE ÎN CDI 

 

Prof. Guia Roxana 

Liceul ”Gheorghe Tătărescu, Rovinari 

            

Lectura are valoare educațională și cognitivă  prin faptul că ajută elevii să dobândească un 

conținut informațional adecvat vârstei și nevoilor lor, dar și să cunoască valoarea unei societăți și 

responsabilitatea profesională. 

Lectura reprezintă o activitate de bază a procesului de predare-învățare, în special a limbi-

lor străine, la care profesorul  poate apela cu mare încredere și curaj pentru a-și atinge obiectivele 

educaționale propuse. În predarea limbilor străine, franceză și engleză, se urmăresc atingerea unor 

competențe și anume: înțelegerea și producerea unor mesaje orale și scrise; interacțiunea în pro-

ducerea unor mesaje orale și scrise. Pentru dobândirea cu succes a acestor competențe pe parcursul 

anilor de studiu, profesorul poate să utilizeze în mod regulat lectura, ca mijloc și resursă pe baza 

căreia să-și construiască activitățile de învățare.  

Lectura în cadrul Centrului de Documentare și Informare se dovedește nu doar eficientă ci și 

atractivă pentru elevii doritori să-și îmbunătățească deprinderile de a înțelege o limbă străină și de a 

se exprima deoarece prezența fizică a cărților în jurul lor îi motivează pentru studiu și îi determină 

să renunțe la alte activități. Centrul de Documentare și Informare oferă o atmosferă prietenoasă stu-

diului și dezvoltării personale, îmbie elevii spre lectură și studiu iar pe profesori îi susține în tran-

smiterea mesajelor educative. Prezența în acest spațiu al cărților reprezintă un atu pentru atingerea 

obiectivelor propuse de către profesor și un avantaj pentru elevii doritori de cunoaștere și învățare.  

Lectura organizată în cadrul CDI-ului presupune activități de înțelegere și receptare a me-

sajelor, interpretare, producere și transformare a acestora. În funcție de nivelul lingvistic al elevi-

lor, se poate apela la diverse tipuri de lectură, atât pentru a-și îmbogăți vocabularul, cât și pentru a 

înțelege și dobândi regulile gramaticale.  

Lectura liniară este printre tipurile cele mai utilizate și eficiente în predarea-învățarea lim-

bilor străine, în special pentru nivelul debutant, deoarece presupune citirea liniară a unor texte 

pentru a învăța noi cuvinte și expresii sau pentru a observa regulile gramaticale. De altfel, prezența 

în CDI îi dă posibilitatea elevului de a consulta singur dicționarul în cazul unor cuvinte necunos-

cute, profesorul devenind astfel un ghid, dirijor al activității, îndrumându-l pe elev spre sensurile 

corecte și informația de bază. În plus, elevii devin actori activi ai activității, fiind cei care caută 

informația, fac eforturi pentru a o înțelege și pentru a o utiliza.  

În cazul nivelului mediu sau mediu spre avansat al elevilor, se poate apela cu succes la o 

lectură analitică în cadrul CDI, care va avea o eficiență mult mai mare decât dacă se realizează în 
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sala obișnuită de clasă. S-a observat o mai mare motivație și o mai bună atenție și concentrare a 

elevilor asupra cărților citite atunci când activitatea se desfășoară în cadrul Centrului de Documen-

tare și Informare. Lectura analitică presupune o anumită variație de viteză și atenție sporită la 

nuanțe, deoarece nu presupune doar învățarea unor cuvinte de bază, ci înțelegerea contextuală a 

unor situații, luarea unor decizii, analiza unor personaje, atitudini și sentimente, precum și expri-

marea unor păreri personale cu privire la mesajele citite și dezbătute. Cititorul trebuie să fie mult 

mai atent la elementele textului ( introducere, cuprins, punct culminant, deznodământ) pentru a 

înțelege mesajul și a trage concluziile.  

Lectura literară este de departe cel mai drag tip de lectură pe care cititorul îl poate practica 

în CDI. Acesta are posibilitatea de a apela fie la romanul clasic sau modern, fie la diverse volume 

de poezii sau piese de teatru, toate făcându-l pe cititor să evadeze din cotidian și să regăsească 

sensuri noi. Centrul de Documentare și Informare reprezintă un mijloc la care apelează profesorul 

pentru a-l determina mai ușor pe elev să citească opera și să-l determine să se concentreze asupra 

lecturii literare, aici fiind mai ușor să pătrunzi în lumea virtuală a cărților. 

Totuși, elevii în mare parte, preferă o lectură informativă globală, să răsfoiască puțin paginile 

unor publicații, să parcurgă rapid un text și doar să înțeleagă ideea principală, fără a se pierde prea 

mult în detalii sau informații secundare. Aceasta este partea practică a lecturii, cea informativă glo-

bală este și cea care le oferă elevilor informația de bază, simplă și contextuală pe care aceștia pot să 

o  pună rapid în practică, fără o analiză adâncă a sensurilor. Dar, aceștia au nevoie în acest caz de 

ghidarea profesorului pentru a face diferența între informația adevărată și falsă, veche sau actuală.  

În predarea limbilor străine în cadrul Centrului de Documentare și Informare, se poate fo-

losi și lectura exploratorie, ce presupune înțelegerea unui simbol sau a unei idei în ansamblul tex-

tului. În acest caz, elevul se concentrează asupra unui singur punct, dezvoltându-și în acest mod 

gândirea analitică, limbajul, atenția și concentrarea.  

Și nu în ultimul rând, putem vorbi de o lectură cu conotație ludică ce se poate realiza cu 

succes în cadrul CDI. Aceasta apare foarte atractivă pentru elevi, fie că este vorba de citirea în cor, 

în perechi sau în ștafetă. Lectura ludică este interesantă și dorită de elevi, prin prisma dinamismului 

pe care îl prezintă; putem alege cititori cu capacitați egale de lectură sau cititori cu capacitați dife-

rite. Inclusiv bibliotecarul și profesorul se pot integra în grupul de lectură și deveni actori ai acestei 

activități. Este un tip de lectură ce menține interesul întregului grup și activează atenția. Totuși, 

trebuie luată în considerare durata activității; astfel, pentru a fi eficientă trebuie organizată în etape 

scurte, aplicată prea multă vreme devine plictisitoare. 

  În concluzie, indiferent de tipul de lectură ales, această activitate desfășurată în cadrul 

Centrului de Documentare și Informare și nu într-o simplă sală de clasă, reprezintă un atu atât 

pentru profesorul doritor a-și atinge obiectivele educaționale propuse cât și pentru elevul doritor 

de cunoaștere și învățare. 

 

 

  



58 

ROLUL C.D.I. ÎN DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR  

DE LECTURĂ ALE ELEVILOR 

 

Susanu Ana – Profesor documentarist 

Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani 

 

 ,,Fiecare carte pare că închide în ea un suflet.  

Și, cum o atingi cu ochii și mintea, sufletul ți se deschide ca un prieten bun.ˮ  

(Maxim Gorki)  

 

Lectura reprezintă, în viața elevului, activitatea intelectuală, dar și spirituală, prin care acesta 

reușește să-și formeze și dezvolte personalitatea, lărgindu-și, în același timp și orizontul de cunoaștere. 

Citirea unei cărți reprezintă o dovadă de mare responsabilitate, deoarece lectura este prin-

cipalul instrument în însușirea unei limbi mai bogate, a unei exprimări elevate, nuanțate și este un 

mijloc de a ne concretiza ideile, gândurile si trăirile. Din păcate, elevii generației actuale manifestă 

un dezinteres tot mai vizibil față de lectură, cartea făcând parte din ce în ce mai puțin din viața 

omului modern. Astăzi, instrumentele multi-media reușesc să ofere mult mai mult decât o făcea 

până acum lucrarea tipărită, realitatea virtuală cucerind și îndepărtând tot mai mult de filele cărți-

lor. Pentru reducerea acestui fenomen, școala ca instituție- cheie joacă un rol important în apropi-

erea copilului de lumea cărților și, implicit, de lectură. Cartea trebuie să devină părtașă în viața 

copilului de la cea mai fragedă vârstă. Ea îi ajută pe copii să parcurgă drumul cunoașterii de la 

concret la abstract, de la intuiție la reprezentare și fantezie. Cu ajutorul cărții, copilul descoperă 

instrumente care îi pot satisface dorința de a descoperi realitatea înconjurătoare, ea însăși o lume. 

Centrul de Documentare și Informare, ca spațiu educațional care servește elevilor un cadru 

propice dezvoltării tuturor competențelor cheie necesare în societatea cunoașterii, este – prin ex-

celență – locul în care proiectele trans/interdisciplinare pot să-și dovedească utilitatea și eficiența 

didactică. De aceea, indiferent de categoria de vârstă a utilizatorilor săi, C.D.I.-ul promovează 

formarea sistematică și progresivă a unei culturi pentru lectură necesară elevului în învățare.  

Prin existența în cadrul Centrului de Documentare și Informare a unor spații specifice 

agreabile, a  unui spațiu atractiv și modern pentru ,,lectura de plăcere, prin creativitatea profeso-

rului documentarist pentru a educa și promova lectura de plăcere folosind diverse metode de ani-

mații culturale, se descoperă de către elevi importanța lecturii și a cărții în viața lor.  

În orientarea profesorului documentarist trebuie avute în vedere următoarele recomandări 

pentru lectura cititorului la debut spre cititorul în curs de formare, sfârșind cu cititorul în drum spre 

elaborare:  

* scopul lecturii să fie acela de a citi pentru a înțelege; 

* lectura trebuie să fie stimulativă, prin poziția profesorului documentarist de gratificații, ma-

nifestări laudative, discuții care să promoveze interesul pentru lectură și care să suscite dezbaterea;  

* lectura trebuie să aibă identitate pentru elevi, definită prin descoperirea particularităților 

textuale, premisa autocunoașterii etc.;  

* lectura trebuie să ofere posibilitatea elevilor de a ieși din stereotipie, din clișeele care nu 

conțin originalitatea și nu stârnesc interesul cunoașterii. 

Profesorul documentarist are un rol important, și anume, acela de a-i stimula pe copii, de a 

găsi în permanență noi metode care să îi incite la lectură. Desigur, totul trebuie să pară un joc, 
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destindere și relaxare. A citi de dragul de a citi. Nimic impus. Totul se reduce la curiozitatea copi-

ilor, la interesul pe care îl au pentru un anumit gen de carte. Absența unei lecturi susținute e evi-

dentă în vocabularul lor sărac, în comportament, în gândire, în violența limbajului. Tocmai, de 

aceea e nevoie mai mult ca oricând să ridicam bariera dintre copil și carte. Îndepărtarea lor de 

lectură trebuie sa fie un semnal de alarmă pentru toți dascălii. Imaginația lor atât de bogată trebuie 

valorificată, iar copiii răspund chemării întotdeauna și reușesc să te surprindă. 

În cadrul CDI, profesorul documentarist în cadrul proiectelor disciplinare și în colaborare 

cu cadrele didactice se pot desfășura diferite activități de stimulare a lecturii folosind metode de 

lucru activ-participative: 

1. Animații centrate pe obiectul de lectură: 

- Cluburi de lectură 

- Lectura întreruptă 

- Întâlniri cu scriitori, jurnaliști, editori 

- Comitete de lectură 

- Schimb de rezumate 

- Concursuri de lectură 

- Săptămâna cărții/săptămâna presei 

- Ateliere de creație literară 

- Lectura publică 

- Lectura-puzzle 

- Lectura documentară 

- Lectura imaginii 

2. Animații centrate pe cititor: 

- Asocierea elevilor la politica de achiziții 

- Organizarea fondului documentar, prelucrarea informațiilor 

- Urmărirea de către elevi a propriului itinerariu de cititor 

- Prezentarea circuitului diferitelor tipuri de documente specifice  

- Organizarea unor schimburi de publicații între elevi 

3. Animații culturale: 

- Organizarea și vizionarea de spectacole 

- Participarea la campanii locale/regionale/naționale de promovare a cărții și lecturii 

- Organizarea de vizite și excursii și descoperirea unor locuri publice de lectură (biblio-

teci, muzee, librării) 

- Întâlniri cu personalități din diferite domenii 

- Dezbateri, mese rotunde pe diverse teme 

- Expoziții de noutăți, prezentarea unor colecții, a unor teme de actualitate 

- Cluburi 

Rolul fundamental al spațiului infodocumentar rămâne acela de partener al școlii în procesul 

de educare și formare a viitorilor adulți care să preia și să continue în mod interactiv procesul de edu-

cație derulat la clasă și să susțină învățarea centrată pe activitatea individuală și de grup a elevilor. 

În societatea contemporană, cu schimbări rapide și efecte imediate, educația și învățământul 

trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovație și creație 

în activitatea didactică. Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dez-

voltarea competențelor personale, antreprenoriale și sociale prin învățarea pe tot parcursul vieții dar și 

de a găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educații de calitate în învățământ. 
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SURMONTAREA DIFICULTĂȚILOR PE CARE LE IMPLICĂ  

FORMAREA DEPRINDERILOR DE LECTURĂ LA ELEVI 

 

Prof. Valeria Roșca,  

Liceul Gheorghe Tătărescu Rovinari 

 

Lectura rămâne unul dintre cele mai eficiente instrumente de formare a personalității. Cu 

toate  acestea, a forma deprinderi de lectură până ce acestea să se transforme in mod de viață sau 

în exercițiu spiritual este dificil. O primă dificultate în cultivarea lecturii la elevi ca stil de viață 

vine din faptul că a citi nu este natural, ci ține de artificialitatea culturii, de urmarea unui model. 

Primele modele ale unui copil sunt părinții. Dacă ei nu au deprinderi de lectură, copilul nu va avea 

nici el decât dacă întâlnește un alt model pe care să-l admire și pe care să dorească să-l imite. O 

altă dificultate în cultivarea lecturii este fragmentarismul promovat prin mijloacele media, cu pre-

cădere social media. Texte scurte, neîngrijite, scrise umoral sunt permise sub formă de comentarii, 

Iar tinerii înghit și produc astfel de texte care le consumă atât timpul, cât și energia. Pentru a 

combate acest tip de lectură care deformează personalitatea, e nevoie de exercițiul critic în sensul 

cultivării discernământului . Ideologia este un alt factor care împiedică accesul la texte de calitate, 

validate de trecerea timpului. Se produce multă literatură care să cadă peste ideologia la modă, 

ceea ce ar putea pune între tânărul chiar pasionat de lectură, și textul bun, bariere. Ideologia creează 

prejudecăți, partizanat, tulbură gândirea clară corectă, imparțială. Mulți tineri au devenit partizani 

ai ideologiei de gen fără a avea o cultură solidă. Accesul la cărți nu este nici el ușor, se face plătind 

un preț în bani sau în căutări. Elevii au nevoie de spatii atrăgătoare unde cartea să le stea la dispo-

ziție și unde ei să se întâlnească cu plăcere și să discute, să lege prietenii, etc. Lectura nu înseamnă 

doar literatură de ficțiune, ci orice text care aduce cunoaștere, de la știință la spiritualitate sau artă. 

Deprinderile de lectură aduc avantaje numeroase celui ce le are: discernământ, informare, plăcere, 

capacitate de a surprinde și reda esențialul, puterea de a forma propria viziune asupra lumii, etc. 

Fiind atât de importantă în formarea personalității, lectura trebuie cultivată cu multă perseverență 

și ingeniozitate din partea profesorului care predă orice disciplină din curriculă, cu atât mai mult 

discipline socio-umane. Metodele de promovare a lecturii sunt diverse, profesorul le alege în func-

ție de resursele materiale, umane, de timp, dar și în funcție de scopul pe care și-l propune. Astfel, 

lectura pe roluri poate fi antrenantă pentru capitolul de erori logice la Logică clasa a IX-a. Piesele 

lui Eugen Ionesco au un impact deosebit asupra elevilor, ii familiarizează cu piesele de teatru ale 

dramaturgului și ilustrează diferite tipuri de sofism. Astfel de lecturi se pot încheia cu invitația 

adresată elevilor de a juca o altfel de piesă, de a scrie o alta, având acest model sau de a face un 

pronostic argumentat privind finalul piesei. Elevii de regulă propun altă finalitate piesei, Iar sur-

priza finalului ionescian creează impact. 

Un alt tip de lectură este lectura în vederea scrierii unui eseu structurat. Pot fi practicate la 

psihologie, economie, filosofie. Aceste eseuri pot constitui obiecte ale unor evaluări sau concur-

suri. Se prezintă tema, bibliografia și uneori chiar și structura eseului, problematica acestuia astfel 

https://issuu.com/gbadau/docs/badau_2015
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/20192020/CDI/publicatie_lectura/PUBLICATIE%20_
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încât elevii să-si poată elabora propriile reflecții, interpretări, propriile teze pe care să le argumen-

teze. Evaluatorii ( o echipă de profesori între care și profesorul CDI) stabilesc si criteriile sau 

standardele performanță . De multe ori cei care propun concursurile de eseuri sunt evaluatori ex-

terni, iar ce poate face școala ar fi să organizeze, să pregătească elevii și să selecteze pe cele mai 

bune eseuri. Un alt tip de lectură este lectura multimedia. Profesorul prezintă elevilor o bucată 

muzicală sau o pictură pe care un personaj dintr-o carte o interpretează, Iar elevul va completa o 

fișă de lucru creată de profesor pe baza textului. Cabinetul CDI poate oferi spațiul pentru trans și 

interdisciplinaritate precum și posibilități tehnice mai generoase pentru lecția multimedia, ceea ce 

poate crea elevului o mai bună așezare în cultură și în spiritualitate. 

 

 

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Prof. Popescu Eleonora Camelia 

Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu 

 

Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, 

dar și a eventualelor lacune ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îm-

bunătățire. Ea nu își propune aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și 

astfel se recomandă raportarea la bareme de evaluare (apreciere). 

Scopul evaluării inițiale este cu atât mai bine atins, cu cât reușim să-i determinăm pe elevi 

să fie receptivi și să înțeleagă importanța evaluării școlare, pentru ca ei să trateze cu seriozitate 

rezolvarea sarcinilor propuse, să le fie trezită motivația cunoașterii și dorința soluționării corecte 

a problemelor enunțate. Înțelegând-o ca un exercițiu util activității de învățare și nu ca o evaluare 

propriu-zisă care implică emoții, mai ales că rezultatele ei nu se consemnează în catalog, elevii se 

pot concentra liber și în mod expres asupra rezolvării itemilor propuși și astfel rezultatele ei pot 

reflecta obiectiv dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile unei noi învățări. 

Alături de predare și învățare, evaluarea reprezintă o funcție esențială și o componentă a 

procesului de învățământ. Cele trei forme de evaluare (inițială, formativă și sumativă) sunt în re-

lație de complementaritate, determinată de funcțiile lor în demersul evaluativ. Evaluarea inițială 

oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a eventualelor lacune 

ce trebuie completate și a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătățire. Ea nu își propune 

aprecierea performanțelor globale ale elevilor sau ierarhizarea lor și astfel se recomandă raportarea 

la bareme de evaluare (apreciere). 

Referitor la importanța evaluării inițiale, Ausubel preciza: „ceea ce influențează cel mai mult 

învățarea sunt cunoștințele pe care elevul le posedă la plecare. Asigurați-vă de ceea ce el știe și instruiți-

l în consecință”. Ea oferă profesorului și elevului posibilitatea de a avea o reprezentare cât mai exacta 

a situației existente și de a formula cerințele următoare. Pe baza informațiilor evaluării inițiale se pla-

nifică demersul pedagogic imediat următor și eventual a unor programe de recuperare. Pentru ca eva-

luarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de următoarele: 

- tratarea diferențiată a elevilor; 

- selecția riguroasă a conținutului învățării; 

- utilizarea a acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile 

intelectuale, care asigură învățarea activă și formativă; 



62 

- îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă (frontală, individuală și pe 

grupe). 

Metodele și tehnicile de evaluare sunt următoarele: 

- metoda observației care constă în consemnarea evenimentelor definitorii pentru dezvol-

tarea copilului; 

- metoda consemnării grafice a preferințelor care permite interpretarea datelor obținute 

despre fiecare copil, prin evidențierea domeniilor de activitate la care copilul a participat cu interes 

și cele față de care a manifestat interes scăzut; 

- metoda consemnării grafice a progreselor copilului care este o metodă comparativă care 

pune în evidență anumite manifestări prin valorile lor la start și prin valorile înregistrate într-o fază 

ulterioară a angajării într-o activitate oarecare; 

- metoda portofoliului cuprinde rezultatele relevante, obținute prin celelalte metode și tehnici 

de evaluare: probe scrise, orale, practice, proiecte sau prin activități extracurriculare. Portofoliul 

poate fi utilizat ca o metodă de evaluare flexibilă, complexă și integratoare, care asigură promovarea 

interdisciplinarității și trebuie privit atât ca metodă complementară de evaluare, cât și ca mijloc de 

valorizare a muncii individuale. Această metodă constă în selectarea și păstrarea diferitelor lucrări 

ale copiilor (desene, picturi, colaje)pentru ca să poată opera ulterior evaluarea de tip cumulativ care 

va sublinia progresele realizate de ei într-o unitate mai mare de timp. „Testele standardalizate” sunt 

instrumente de evaluare a performanțelor școlare pe baza unor criterii de apreciere coerente și expli-

cite formate dintr-un grupaj de întrebări (itemi) care descoperă o arie de conținut. 

Evaluarea este un moment în cadrul învățării, la fel de important ca și predarea, de aceea ea 

trebuie aplicată  cu deosebită atenție asupra școlarilor. Metodele și tehnicile de evaluare promovează 

dezvoltarea globală a personalității, stimulează responsabilitatea copilului, prin libertatea de selec-

tare a temelor și a mijloacelor de realizare, evaluează școlarii în acțiune, adică în procesul de învățare. 
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ROLUL PLATFORMELOR DE E-LEARNING ÎN EDUCAȚIE 

 

Inf. Fîcea Vasile 

Casa Corpului Didactic Gorj 

Inf. Fîcea Elena Cristina  

Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu Jiu 

 

În ultimii ani, platformele de e-learning câștigă tot mai mult teren în ceea ce privește for-

marea cadrelor didactice. Se utilizează tot mai mult calculatorul atât pentru procesul de învățare 

cât și pentru predarea și evaluarea cunoștințelor elevilor. 

În sens larg, prin e-learning se înțelege totalitatea situațiilor educaționale în care se utili-

zează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC). Termenul, preluat 

din literatura anglo-saxonă, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învățare prin mijloace 
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electronice, acoperind acum aria de intersecție a acțiunilor educative cu mijloacele informatice 

moderne. 

În accepțiunea modernă, procesul de învățământ bazat pe resurse utilizează atât modele 

clasice cu suporturile cunoscute (modele fizice), cât și modele virtuale aparținând tehnologiei mul-

timedia. E-learning-ul reprezintă o componentă a modelului bazat pe tehnologie.  

 Actualmente, termenul e-learning a ajuns să înlocuiască practic toți termenii care desem-

nau o nouă manieră de integrare a mijloacelor TIC în procesul de instruire. 

Realizările e-learning pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere. Vom selecta două 

dintre ele: 

− Realizări e-learning pe bază de CD: cursanții primesc cursurile pe CD, vor instala aceste 

cursuri pe calculatorul propriu și pot începe pregătirea, învățarea 

− Realizări e-learning pe bază de rețea: cursurile pot fi accesate prin intermediul rețelei 

(intranet/internet) de pe serverul central 

Platforma e-learning este un produs program având următorul set minimal de cerințe care 

să permită: 

− asigurarea procedurilor privind instalarea, configurarea și administrarea 

− utilizarea unei interfețe prietenoase adaptabilă dinamicii procesului educațional 

− utilizarea de suport logic de comunicare sincronă și asincronă; 

− administrarea și monitorizarea informațiilor 

− un management accesibil al conținutului educațional 

− utilizarea de module de editare de conținut educațional sub diverse formate 

− facilitarea autoevaluării offline prin proceduri asincrone și a evaluării online prin proce-

duri sincrone a cunoștințelor asimilate 

− un program de pregătire continuă, cu verificări parțiale pe tot parcursul procesului edu-

cațional 

− asistarea utilizatorilor în utilizarea software-ului educațional 

− înregistrarea feedback-ului privind calitatea serviciilor educaționale oferite, precum și a 

calității platformei educaționale. 

Aceste facilități tehnice au ca scop final întâmpinarea dorințelor și a nevoilor de instruire ale 

elevilor/studenților, pentru aceasta fiind necesară o bună corelare a aspectelor tehnice cu cele pedagogice. 

Competențele digitale sunt tot mai cerute în ultimii ani în toate domeniile. Comisia Euro-

peană consideră competențele digitale printre cele opt competențe cheie necesare absolventului în 

contextul societății bazate pe cunoaștere.  

Utilizarea platformelor de învățare în procesul instructiv - educativ ajută atât cadrele di-

dactice cât și elevii în dinamizarea procesului de predare / învățare / evaluare prin:  

− Prezentarea conținuturilor utilizând MS Power Point sau un alt editor de prezentări  

− Utilizarea filmelor educative pentru a introduce elevii în diversele momente ale lecției ( 

experimente, aplicații, momente istorice)  

− Accesarea programelor online care furnizează date în timp real  

− Accesarea bibliotecilor virtuale pentru a obține informații asupra conceptelor cheie  

− Utilizarea site-urilor interactive pentru exerciții matematice/experimente/exerciții lingvistice  

− Postarea materialelor aferente lecției pe site-ul sau blogul personal  

− Aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor utilizând hărți conceptuale, colaborative, 

fișe de activitate  
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− Testarea cunoștințelor utilizând teste online  

− Utilizarea metodelor de evaluare alternative cum ar fi proiecte colaborative, portofolii.  

Numeroase platforme de e-learning au fost create în ultimii ani pentru a veni în sprijinul 

cadrelor didactice, atât pentru formarea lor profesională cât și pentru activitățile didactice la clasă. 

Printre aceste pot fi enumerate următoarele platforme de învățare: Platforma Claroline, Ilias, Hy-

per Edu, AeL, Platforma Moodle, Platforma G-Suite for Education etc.  

Prin utilizarea noilor tehnologii de informații și comunicare, școlile devin centre de învă-

țare și dezvoltare pentru comunitate.  
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III. PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
 

       PROIECTUL ”EVERY SCHOOL NEEDS AN INCLUSIVE 

AND WELL-BEING TEAM!” 

 

Ana Maria Oancea, consilier școlar CMBRAE 

 

Ce înseamă să te simți bine la școală? Să fii sănătos, să înveți cu sens, să îți dezvolți stima 

de sine, să te bucuri de descoperirile făcute, să te implici în activități plăcute, să îți dezvolți 

potențialul, să construiești relații, să ai prieteni, să fii inovativ, să fii inclus, să îți configurezi țeluri, 

să îți vizualizezi viitorul cât mai sus și cât mai autentic etc. 

Prin proiectul Every School Needs an Inclusive and Well-being Team!, proiect finanțat din 

granturile SEE și norvegiene, Nr. 2019-EY –PMIP-0010, în cadrul Programului de Educație, Burse, 

Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor 2014-2021, Centrul Municipiului București de Resurse și 

Asistență Educațională BUCUREȘTI formează echipe sustenabile de cadre didactice în 18 școli din 

capitală, pentru facilitarea stării de bine a elevilor, din perspectiva incluziunii școlare. 

În cadrul a două mobilități internaționale, în Islanda și Norvegia, 9 consilieri școlari și-au 

perfecționat modul de intervenție în consilierea școlară și au învățat despre dezvoltarea stării de 

bine la școală. De asemenea, au explorat pilonii sănătății emoționale și au identificat alături de 

formatori, modalități de a implementa cât mai bine acești piloni în realitatea școlii românești. 

Scopurile adiacente acestor intervenții sunt: 

1. acceptarea și înțelegerea de către elevi a propriilor nevoi emoționale, a diferențelor 

umane; 

2. formarea autonomiei personale a copilului; 

3. construirea relațiilor sănătoase cu cei din jur, abilitarea în negociere și în susținerea unei 

relații pe termen lung; 

4. interconectarea pentru constituirea unor comunități stabile, puternice și hrănitoare. 

Consilierii experți, beneficiari ai mobilităților 

din proiect, desfășoară ateliere de formare cu profesorii 

din școli, în care antrenează aplicarea la clasă, în cadrul 

activităților de predare, a unor activități de joc și 

comunicare didactică pozitivă, cu efecte imediate asupra 

stării de bine a elevilor.  

Iată câteva elemente din construcția programelor 

educaționale pentru dezvoltarea stării de bine la școală, 

rezultate al celor două mobilități din cadrul proiectului, ce sunt aplicate în acest an școlar la cele 

18 școli participante, din Municipiul București. 

Cum ajutăm elevii în practicarea recunoștinței? 

Conștientizarea aspectelor pozitive ale vieții și exprimarea gratitudinii pentru acestea, pot 

spori, în cel mai simplu mod, starea de bine a elevului (”Mă simt recunoscător pentru că….”). 

Astfel, adunând în memorie și în conștiință elemente pozitive ale existenței noastre, vom crea 

contextul înțelegerii binelui prezent în viața noastră, al energiei benefice al acestuia, al 

potențialului nostru de dezvoltare pe care îl putem fructifica. 

Cum sprijinim reamintirea și sublinierea experiențelor pozitive ale elevilor? 
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Conștientizarea realizărilor și rezultatelor 

obținute de fiecare elev facilitează colorația 

emoțională pozitivă și sprijină creșterea stimei de 

sine. Prin realizările personale este necesar ca 

elevul să  înțeleagă orice rezultat ce reprezintă un 

progres față de situația anterioară pe care el a 

dorit să o schimbe prin efort personal (trecerea de 

la o notă mai mică la una mai mare, îmbunătățirea 

unei abilități etc.). Iată câteva exemple exemplu: 

” Mă bucur că am învățat să merg pe bicicletă.”, ” Am reușit să petrec mai puțin timp în fața 

ecranelor săptămâna asta”, ”Am creat un tablou foarte frumos, fără ajutor”. 

Cum putem dezvolta la elevi conștientizarea prezenței? 

Prin exericiții de tip minfulness, elevul poate învăța că gândurile noastre vin și pleacă, iar 

ele nu reprezintă realitatea. Putem sprijini elevul să se conecteze la realitatea înconjurătoare, la 

imaginile, sunetele, mirosurile, atingerile pe care le experimentează la un moment dat, pentru a 

trăi în prezent, real, autentic (” Trei lucruri pe care le văd sunt……, două sunete pe care le aud 

sunt…………, simt un miros de …..”). Conectarea elevului la prezent îl poate ajuta să observe și 

să analizeze mai eficient mediul înconjurător, să se concentreze mai eficient la activitățile curente, 

să ia decizii implicând cât mai multe date din realitatea înconjurătoare, fără a fi contaminat de 

amintirea unor experiențe neplăcute trecute sau de anxietatea generată de evenimente iminente în 

viitor (de exemplu, examenul care urmează).  

Cum putem antrena rutinele sănătoase ale elevilor? 

Este un demers ce poate fi facilitat prin mesaje simple, ce pot fi transmise ușor elevilor, ca 

o inspirație de viață, dar poate continua prin experimentarea directă, în cadrul școlar, a unor astfel 

de rutine. Spre exemplu, le putem reaminti elevilor depre formarea rutinelor sănătoase de somn, 

de mișcare zilnică, de igienă, de comunicare autentică - a vorbi cu cineva despre frământările 

avute, a exprima gânduri și emoții etc., despre programul zilnic echilibrat. De asemenea, putem 

organiza în cadrul activităților de la clasă, momente ale lecțiilor în care să exprimăm ce/cum ne-

am simțit azi sau să oferim un feedback pozitiv colegului care a răspuns la lecție. 

Proiectul constituie o excelentă oportunitate pentru dezvoltarea unor strategii de acțiune 

pentru facilitarea stării de bine la școală, sprijinind corpul profesoral din școlile pilot să dezvolte 

activități bazate pe joc și mindfulness pentru o educație cu sens și bucurie pentru toți copiii, 

facilitând incluziunea școlară. 

 

 

PROIECTELE ERASMUS+,  

UN BENEFICIU PENTRU ȘCOLILE EUROPENE 

 

Prof. înv. primar Rădoi Adriana-Cristina 

Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărescu” Târgu Jiu 

 

Programele europene reprezintă pentru elevi și cadrele didactice o modalitate oportună și atră-

gătoare pentru formarea continuă într-un cadru modern, inspirat din bune practici ale țărilor europene.  

Educația pentru mediu, temă de mare actualitate în învățământul românesc,  urmărește schim-

barea viziunii pe care noi o avem asupra lumii și înțelegerea relațiilor care se țes  între om și natură.  



67 

Locul educației ecologice în cadrul societății contemporane, în cadrul învățământului mo-

dern românesc, nu poate fi contestat, iar păstrarea unui mediu de viață sănătos este, în esență, 

datoria primordială a fiecărui locuitor al Planetei.  

În perioada 2019 – 2021, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu Jiu, va imple-

menta proiectul Erasmus+ KA229-,,ECOLES VERTES”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Parteneriatul strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, schimb 

interșcolar, cod proiect 2019-1-FR01-KA229-063093_2,  va avea ca parteneri: COLLEGE ROMAIN-

ROLLAND, Franța (instituția coordonatoare), ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCONARA CEN-

TRO", Italia și AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FREI GONÇALO DE AZEVEDO, Portugalia. 

Prin realizarea proiectului se urmărește urmărirea modului în care tinerii se implică în rezol-

varea problemelor de mediu, punând bazele unei generații a schimbării, modificarea comportamen-

telor și a modului de luare a deciziilor în activitățile de zi cu zi care au un impact asupra mediului, 

promovarea responsabilității individuale și comunitare în raport cu natura, contribuția cu materiale 

digitale (e-books, clipuri video, prezentări, jocuri tematice etc.) și instrumente pedagogice inovatoare 

(lecții cross-curriculare interactive) la procesul educațional al fiecărui partener și nu numai. 

Pe lângă activitățile care au avut loc pe TwinSpace-ul proiectului (spațiul de lucru eTwin-

ning dedicat proiectului), elevii și profesorii implicați au posibilitatea de a  lucra împreună, în 

echipe internaționale, desfășurând activități școlare, extrașcolare, activități științifice, literare , ar-

tistice, plastice, sportive etc.  

Formele  de realizare au fost diversificate: observații, experimente, povestiri științifice, de-

sene, activități practice, plimbări, drumeții, excursii, vizionări de diapozitive, jocuri de mișcare, 

distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice, colecții, expoziții, spectacole, vizionări de emi-

siuni TV, expediții, tabere, scenete ecologice, concursuri. 

În cadrul primei întâlniri directe ce s-a desfășurat în Italia, elevii Școlii Gimnaziale ,,Ghe-

orghe Tătărescu” au avut oportunitatea de a beneficia de o experiență reală de învățare intrând în 

contact direct cu istoria, cultura și mediul înconjurător local al instituției gazdă, îmbunătățindu-și 

abilitățile de învățare (gândire creativă, gândire critică, colaborare, comunicare), dar și abilități de 

viață (inițiativă, flexibilitate). 

În perioada 2021 –2023, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Târgu Jiu este coordo-

natoarea unui proiect european Erasmus+ KA220-SCH-” ARC EN CIEL EN VERT”, aprobat de 

Agenția Națională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale cu 

numărul 2021-1-RO01-KA220-SCH-000031620. 

Parteneriatul strategic de cooperare în domeniul educației școlare, are ca parteneri unități 

școlare din Europa: Sebil Sehit Mustafa Oguz Ortaokulu, Mersin, Turcia, Opstinsko osnovno uci-

liste ''Goce Delcev'' Sveti Nikole, Macedonia de Nord, PLTG "Nikola Vaptsarov", Bansko, Bul-

garia, dar și din România - Școala Gimnazială  ”Ion Vâlceanu” Drăgotești. 

Grupul țintă al proiectelor îl constituie elevii cu vârsta cuprinsă între 11 și 15 ani. Activi-

tățile de diseminare și exploatare a rezultatelor sunt o modalitate de a pune în valoare activitățile 

desfășurate ca parte a proiectului Erasmus+. 

Schimbul de rezultate, de metode și practici dobândite, permite unei comunități mai largi 

să beneficieze de o activitate care a primit finanțare din partea UE, și să promoveze eforturile 

organizației față de obiectivele Erasmus+. 

În cadrul proiectului care urmează să fie implementat la Școala Gimnazială ,,Gheorghe 

Tătărescu” Târgu Jiu, ne-am axat pe procesul de învățare și pe activități în sine. Acest tip de pro-

iecte oferă posibilitatea organizației noastre să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și con-

fruntând idei, practici sau metode de lucru, producând, de asemenea, rezultate tangibile. 
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Ne dorim să perseverăm în direcția  continuării derulării proiectelor de parteneriat euro-

pean, acestea constituind o cale de a experimenta noi modalități de învățare pentru elevi, de comu-

nicare interculturală eficientă, de îmbunătățire a managementului nostru, dar și modalități formale, 

nonformale și informale de dezvoltare  personală și profesională. 
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ROLUL C.D.I. - ULUI/BIBLIOTECII ȘI AL BIBLIOTECARULUI  

ÎN COMUNITATE 

 

                           Bibliotecar Vladu Margareta,  

Liceul Tehnologic Turceni, județul Gorj 

 

„Fiece comunitate  aspiră  spre  civilizație și cu eforturi comune  poate și trebuie să men-

țină o bibliotecă, care nu este un lux, ci o necesitate. În bibliotecă trecutul vine în tangență cu 

viitorul,  frumosul umple golul”  Marin  Preda                                                                  

Bibliotecarul este mereu în slujba comunității, având roluri multiple. El nu se poate mulțumi să fie 

doar gestionar și operator tehnic, ci trebuie să fie «dascăl», ghidând comunitățile deservite să fie «cercetă-

tor», studiind științific nevoile și comportamentul utilizatorilor de informație. Se știe că imaginea despre o 

instituție, ghidează atitudinile și acțiunile oamenilor față de acea instituție. Imaginea se formează cu ajutorul 

informațiilor obținute din diverse surse, sub influența contextului sociocultural în care oamenii s-au format 

și în care trăiesc. Într-o comunitate, bibliotecarul trebuie să fie un element stimulator care nu se mărginește 

a fi numai un custode  al depozitului de gândire și artă, ci caută să fie un difuzor al culturii ce sălășluiește în 

incinta instituției cărților, dar și dincolo de această instituție. El este un factor stimulator care caută și profită 

de orice prilej pentru a pune în mișcare cartea, pentru a răspândi cultura, pentru a atrage membrii comunității 

spre cultură. Ea, biblioteca, a fost întotdeauna  instituția cu o colecție de materiale bine organizate și ușor 

accesibile beneficiarilor, cu bibliotecari ce aveau cel puțin idee cum să găsească materialele. Astăzi modelul 

tradițional și clasic al bibliotecarului s-a schimbat esențial. Bibliotecarii servesc bine publicul, promovând 

servicii de bibliotecă, aducându-l în contact cu esența cunoștințelor publice.  

A fi bibliotecar înseamnă, în primul rând, să iubești cărțile, să găsești acel limbaj de a 

comunica cu litera scrisă și, nu în ultimul rând, să știi să comunici cu utilizatorii, cu cei care des-

chid ușa bibliotecii. Bibliotecarul are un șir de activități pe care cititorul nu le știe. 

 A fi bibliotecar înseamnă să lucrezi cu utilizatorul, să te adaptezi unor condiții de lucru, să 

fii veșnic surâzător și amabil. 

 A fi bibliotecar înseamnă pasiune, răbdare, pricepere, pregătire.  

 A fi bibliotecar înseamnă stăruință și entuziasm, cultură și informație, spirit creator și per-

severență. 

Bibliotecarul  trebuie să fie pregătit din timp pentru schimbare, pentru „șocul viitorului. 

Programele de formare profesională cuprind astăzi discipline din domeniul științelor informării și 

ale comunicării, discipline de management și marketing. Toate acestea ne îndreptățesc să afirmăm 
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că bibliotecarul de astăzi este complet diferit de cel de odinioară și că biblioteca însăși a devenit o 

instituție mult mai deschisă decât altădată, care ține pasul transformărilor contemporane. Relația 

cu utilizatorul în raportul ascultare - consiliere extinde profesia într-un context nou. Ce așteaptă 

utilizatorul de la bibliotecă și ce poate biblioteca să-i ofere prin priceperea, interesul și profesio-

nalismul bibliotecarului – aceasta este problema fundamentală a biblioteconomiei de astăzi.  

Lucrul cu copiii este unul special. Mă încarc din energia transmisă de ei, îi întâmpin și îi 

răsplătesc cu zâmbete. Împrumut din voioșia cu care vor să descopere cărțile și activitățile propuse 

și mă simt deja o persoană capabilă să transmită încredere, optimism celor din jur… cu zâmbetul 

firesc al omului ce trăiește printre cărți. Zâmbetul cald și sincer al unui copil vine și înlătură mâzga 

grijilor cotidiene, este pentru mine colacul de salvare la finalul unei zile istovitoare, este imboldul 

magic care te face să o iei de la capăt cu mai multă energie și entuziasm. Datorez zâmbetului de 

copil toate realizările mele pentru că el face Pământul să se învârtească și lumea să progreseze. 

Știu că atâta timp cât copiii vor zâmbi, minunile nu vor înceta. 

Nu bănuiam nicicum în urmă cu ceva timp, că activitatea intensă, cursul firesc al bibliotecii 

cu care ne-am obișnuit de ani buni va fi întrerupt brusc de o criză fără precedent în istoria recentă 

a omenirii. Ceea ce a urmat a însemnat o adevărată provocare, să transferăm activitățile în mediul 

online și să menținem legătura cu dragii noștri cititori, dar nimic nu se compară cu bucuria și 

mulțumirea cititorilor noștri, cu voioșia lor atunci când se află în vizită la bibliotecă. 

 Rolul definitoriu al unui bibliotecar este acela de a recomanda cartea și de a promova lectura. 

Cartea este liantul dintre bibliotecar și utilizator, mijlocul prin care îi educăm pe copii și le deschidem 

orizontul. Cartea este  prietenul care unește adulții și copiii, dar și oamenii mari pot fi cuceriți de magia 

cuvintelor. Promovarea cărții și a lecturii reprezintă una dintre activitățile principale pe care se bazează 

o bibliotecă. În vremurile informatizate din prezent, important este să găsim mijlocul de a menține 

cartea în centrul atenției elevilor. Pentru a putea crește frumos, copiii au nevoie de modele, iar lectura 

este mijlocul prin care ei le pot cunoaște. De aceea, în activitățile realizate am pornit permanent de la 

premisa că indiferent de tipul evenimentului, cartea trebuie să joace un rol important.  

 E timpul să facem biblioteca o casă deschisă și transparentă pentru comunitatea școlară. A 

venit timpul când bibliotecarul să-și schimbe imaginea de sine atât pentru el cât și pentru cei din jur. 

Să ne mândrim cu noi ca profesioniști și atunci vom apărea într-o altă ipostază, devenind un exemplu 

de urmat. Bibliotecarul nu se limitează a fi doar un mijlocitor, el devine o persoană care facilitează 

accesul la informație transformându-se într-un formator și consilier în exploatarea eficientă a informa-

ției. Rezultatul comunicării eficiente sporește la imaginea și rolul bibliotecarului în comunitatea locală. 

Biblioteca va rămâne mereu cu porțile deschise pentru omenire, pentru că doar ea este ușa 

larg deschisă spre viitor și doar într-o bibliotecă ai șansa să fii superior!  

Biblioteca ne ghidează ca printr-un labirint de enigme, care ne ajută să devenim mai inte-

ligenți, mai buni și mai deștepți, pentru că nicăieri nu vom găsi un limbaj mai frumos și mai corect 

decât în carte. Cert este faptul că biblioteca este un remediu pentru minte, iar cărțile – remediu 

pentru suflet. Astfel biblioteca devine mai vizibilă și demonstrează că răspunde tuturor doleanțelor 

și referințelor utilizatorilor contemporani, ea constituind veriga principală în educația culturii și 

piatra unghiulară a unei cariere nobile. Prin urmare afirm cu certitudine că biblioteca e o oază de 

liniște și de frumos al sufletului, iar cartea-oglindă și popas al spiritului spre realizare. 

Dacă vreți să obțineți cheia succesul pierdeți-vă în labirintul cărților și sorbiți lacom din 

nectarul cunoștințelor! 
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IV. DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 
 

FESTIVALUL - CONCURS „CDIDEI ÎN CĂRȚI”, EDIȚIA A VII-A, 2022 

 

Prof. Dijmărescu Simona,  

Casa Corpului Didactic Gorj 

 

Ideea de a organiza un festival în care să fie implicate, în primul rând, 

Centre de Documentare și Informare și biblioteci, a izvorât din dorința de a 

pune în valoare pasiunea pentru lectură în special, pentru cultură în general 

cât și pentru a oferi un cadru de demonstrare a abilităților și cunoștințelor 

elevilor dobândite în contexte nonformale. 

Inițiat de Casa Corpului Didactic Sibiu, continuat de centrul de Excelență Sibiu, în parteneriat 

cu casele corpului didactic, cu unități de învățământ preuniversitar din județul Sibiu și din țară, cu 

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu și Facultatea de Litere și Arte din Sibiu, Festivalul a preluat 

ideea unei activități cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activi-

tate de animație de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărți / lucrări documentare, 

realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare, pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”. 

Motivați de ecoul pe care l-au avut primele ediții, începând cu anul 2014 și  de implicarea 

elevilor în acest proiect, datorită posibilității exprimării abilităților, creativității, a preocupărilor lor, 

s-a propus organizarea următoarelor ediții la nivel național, creând astfel condițiile pentru dezvoltarea 

unei rețele a centrelor de documentare și informare (CDI) și a bibliotecilor școlare de resurse în edu-

cație nonformală, de exemple de bune practici pentru activitatea în echipă și de dezvoltarea a compe-

tențelor-cheie în medii nonformale, precum și pentru dezvoltarea parteneriatelor educaționale. 

Etapa județeană a festivalului-concurs, la nivelul județului Gorj, a fost organizată de Casa 

Corpului Didactic Gorj, începând cu  anul 2016. 

Festivalul, ajuns la ediția a-VII-a, în anul școlar 2022-2023, a fost înscris în Calendarul 

Activităților Educative Naționale (CAEN), sub formă de festival - concurs.  

Obiectivul general al Festivalului-concurs „CDIdei în cărți”, ediția a VII-a, a fost dezvol-

tarea, demonstrarea și manifestarea competențelor elevilor în domeniul culturii și civilizației, în 

activități de educație nonformale, utilizând eficient resursele structurilor info-documentare din 

unitățile de învățământ preuniversitar ca resurse în formarea competențelor cheie, utilizând metode 

ale educației nonformale.  

Festivalul-concurs are trei faze: la nivel de unitate, la nivel județean și la nivel național,  se 

desfășoară pe patru categorii de vârstă: clasele III- IV, clasele V-VI, clasele VII- VIII, clasele IX-

X și pe două secțiuni: lucrări în limba română, lucrări în limbi moderne.   

     Pentru a participa la concurs, elevii, organizați în echipe de câte trei, coordonați de un 

cadru didactic, au ales o lucrare (roman, nuvelă, poveste, poezie, lucrare documentară ș.a) pe care 

au lecturat-o și au realizat următoarele produse: fișa lucrării, jurnalul echipei, fișa obiectului re-

prezentativ ales, obiectul unei secvențe reprezentative din lucrarea citită, realizat în format fizic – 

machetă sau digital – film, ppt sau book-trailer. În realizarea obiectelor, elevii au respectat condi-

țiile impuse de metodologia de organizare și desfășurare a festivalului – concurs 

 În perioada 23.05.2022 – 03.06.2022 s-a desfășurat etapa județeană a festivalului-concurs, 

organizată de Casa Corpului Didactic Gorj, în format on-line. Evaluatorii apreciază creativitatea, 



71 

spiritul inventiv, originalitatea tuturor elevilor participanți. Echipajele câștigătoare la faza jude-

țeană, vor fi premiați și vor participa la faza națională a concursului 

În urma parteneriatului încheiat între Centrul de Excelență Sibiu și CCD Gorj, la nivelul 

județului nostru au fost înscrise echipaje din 15 unități școlare, din care 11 s-au calificat  la faza 

județeană. 

În cadrul celor două secțiuni, organizate pe cele patru categorii de vârstă, echipajele au 

prezentat obiectele realizate. La jurizarea lucrărilor au participat reprezentanți ai Casei Corpului 

Didactic Gorj și reprezentanți ai Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu. Au fost apre-

ciate creativitatea, spiritul inventiv, originalitatea tuturor elevilor participanți. 

Echipajele câștigătoare la faza județeană, care au obținut premiul I, au participat la faza 

națională a concursului, care a fost organizată de Centrul de Excelență Sibiu, în luna iunie 2022 și 

la care s-au obținut premii și mențiuni. 

Felicitări tuturor participanților, elevilor, cadrelor didactice, directorilor pentru implemen-

tarea acestui proiect la nivelul unităților de învățământ preuniversitar gorjean! 

 

 

PROMOVAREA IMAGINII BIBLIOTECII 

 

                                                                                                  Bibl. Firan Alina Mihaela 

                                                                                            Casa Corpului Didactic Gorj 

 

Biblioteca  reprezintă un mod important al comunicării informaționale și culturale în viața 

unei comunități. De aceea trebuie să conștientizăm că biblioteca este o instituție bine ancorată în 

viața comunității prin numeroasele sale roluri, dintre care unul este acel de mediu de comunicare 

și socializare. Pentru a se menține în atenția comunității și a provoca interesul unor noi segmente 

de public instituțiile bibliotecare au nevoie de o promovare continuă și eficientă. 

Rolul bibliotecii în activitățile de promovare a imaginii în comunitate este menținerea și 

îmbunătățirea imaginii, informarea, convingerea, reamintirea utilizatorilor actuali și potențiali des-

pre bibliotecă și serviciile ei. 

Promovarea imaginii bibliotecii trebuie să se realizeze planificat, printr-un complex de ac-

tivități care să urmărească:  construirea unei imagini pozitive a instituției la nivelul comunității 

servite; formarea și susținerea încrederii clienților în calitatea și diversitatea colecțiilor; menținerea 

la un nivel înalt a ținutei manifestărilor culturale și creșterea profesionalismului personalului bi-

bliotecii. De la an la an programul complex de creare și promovare a imaginii bibliotecii în comu-

nitate a crescut din punct de vedere valoric. Imaginea pozitivă a bibliotecii în societate, nu se 

formează într-o zi sau un an, ea se formează în timp ca impact al informației difuzate în mass-

media, prin publicitate și prin relații cu comunitatea locală, prin opiniile exprimate public de către 

angajați și de către utilizatorii bibliotecii, prin satisfacția obținută de persoane din exterior (utili-

zatori, parteneri – scriitori, autori, personalități, bibliotecari din alte biblioteci) în urma utilizării 

produselor sau serviciilor oferite de bibliotecă. 

În procesul comunicațional al bibliotecii cu societatea un loc aparte îl deține colaborarea 

cu mass-media, care contribuie în mare măsură la crearea unui climat de încredere și simpatie în 

spațiul comunitar. Formarea imaginii bibliotecii este într-o evoluție continuă, astfel în scopul in-

formării opiniei publice trebuie editate în fiecare an materiale promoționale tradiționale de prezen-

tare a ofertelor serviciilor noi, care să reflecteze cele mai actuale și necesare forme de activitate. 
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Formatul și conținutul mesajelor publicitare ale materialelor promoționale elaborate de bibliotecă 

trebuie să-i ajute pe beneficiari să devină mai informați și mai motivați, să înțeleagă mai bine rostul 

și dimensiunea lecturii în bibliotecă.  Simplitatea și culorile materialelor publicitare trebuie să re-

ușească să transmită și să imprime mesajul în memoria tuturor. 

Nu putem să răspundem în mod adecvat la necesitățile și dorințele utilizatorului dacă nu 

știm cum gândește și ce vrea de la noi. Pentru a evolua imaginea în ansamblu a bibliotecii, calitatea 

serviciilor și a diagnostica interesele informaționale ale utilizatorilor în fiecare an să se realizeze 

sondaje și chestionare. Analiza sondajelor ne permit să obținem o viziune clară asupra problemelor 

studiate, să identificăm atitudinea și importanța lecturii în viață, calitatea serviciilor oferite, infor-

mații utile despre colecțiile bibliotecii. Pentru a-și desfășura cu succes activitatea, pentru a menține 

imaginea în societate, biblioteca are nevoie de colaborare cu instituții de același profil. Colaborarea 

furnizează noi experiențe, idei, cunoștințe, noi utilizatori. Cercetările de marketing, conceperea 

materialelor publicitare eficiente, organizarea activităților culturale de promovare a lecturii au 

drept scop îmbunătățirea imaginii bibliotecii. 

Optimizarea imaginii va rămâne în continuare o preocupare permanentă a bibliotecarilor, 

deoarece viitorul bibliotecilor  depinde în mare măsură și e imaginea pe care și-o vor forma în 

societate, pentru care de fapt și există. 

S-ar părea că la acest capitol s-a vorbit  foarte mult și nu mai avem a descoperi nimic nou. 

Iată că nu este tocmai așa. Imaginea bibliotecii rămâne o problemă mereu actuală, mai ales acum 

când noile resurse informaționale încearcă să o substituie, iar principalul eu cred că sursele finan-

ciare nu sunt principalele pârghii de promovare a unei imagini.  

Bibliotecarul este cel de care  depinde în mare măsură dezvoltarea și prosperarea acestui templu 

al cunoștințelor care este biblioteca. Anume creativitatea și imaginația acestuia poate făuri minuni: 

– poate atrage  utilizatorul; 

– poate găsi surse alternative de finanțare prin elaborarea proiectelor; 

– poate organiza distribuirea materialelor promoționale; 

– poate organiza diverse trening-uri, mese rotunde, întruniri profesionale, campanii de 

promovare, lecții publice, școli de vară, cluburi de lectură etc. și  aici lista rămâne deschisă, doar 

să dăm frâu liber imaginației. 

 

 

DIN GALERIA BIBLIOTECARILOR CELEBRI 

                                                          

Bibliotecar Mihaela-Oana Niculescu,  

Casa Corpului Didactic Prahova 

 

Giacomo Casanova (1725-1798) - a lucrat spre sfârșitul vieții, timp de 13 ani, ca bibliote-

car la castelul contelui Joseph von Waldstein din Boemia, unde își scrie celebrele memorii. 

Benjamin Franklin (1706-1790) - a fost bibliotecar la Library Company din Philadelphia, 

și în 1731, a fondat prima bibliotecă publică pe bază de subscripție din SUA. 

Jacob Grimm (1785-1863) – unul dintre celebrii autori de povești, este nevoit ca, devenit 

unicul întreținător al familiei, după decesul mamei, să se angajeze ca bibliotecar pentru a-și ajuta 

material frații. 

Lewis Carroll (1832-1898) - autorul de mai târziu, al minunatei cărți ’’Alice în Țara Mi-

nunilor”, se angajează în 1855, la 23 de ani, ca ajutor de bibliotecar.  
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Marcel Proust (1871-1922) - a activat ca bibliotecar voluntar la Bibliothèque Mazarine, în 

vara anului 1896. Și-a luat concediu de odihnă, l-a prelungit până când a fost dat afară, după câțiva 

ani. Ulterior, nu a mai lucrat niciodată, nicăieri. 

Mao Zedong (1893-1976) - după ce își finalizează studiile în urma cărora devenea învăță-

tor, se angajează ca bibliotecar, mai exact, devine  asistent al directorului Bibliotecii Universității 

din Peking, care va exercita o imensă influență asupra sa,  convertindu-l  la marxism.  

Jorge Luis Borges (1899-1986) -  fost pe rând,  bibliotecar la o bibliotecă dintr-un cartier 

din Buenos Aires, devenind ulterior, director al Bibliotecii Naționale a Argentinei. 

Edgar Hoover (1895-1972) – cunoscut lumii întregi în calitate de director FBI, în timpul 

colegiului, a lucrat timp de 5 ani  la Biblioteca Congresului, îndeplinind funcția de catalogator, 

până în 1917, când a obținut licența în drept la Universitatea George Washington. 

 Alexandru Soljenițîn (1918-2008) - a fost bibliotecarul închisorii în care a petrecut 7 ani 

de detenție, din motive politice, fiind considerat dizident al regimului sovietic.              

Bogdan Petriceicu Hașdeu (1838-1907) - în 1858, este profesor la Iași și bibliotecar al 

Universității, donând bibliotecii universitare 4000 de volume. 

Mihai Eminescu (1850-1889) – a fost bibliotecar în mai multe rânduri și etape ale vieții. 

În perioada studenției la Viena, în calitate de membru al societății studențești “România jună”, este 

ales cu prilejul ședinței de înființare a acesteia, bibliotecar al societății cu 30 de voturi. În 1874, 

este numit de  Titu Maiorescu, director al Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, prilej de a-i 

scrie Veronicăi Micle :“ Sunt fericit că mi-a ales un loc potrivit cu firea mea singuratică și dornică 

de cercetare ”. Va ocupa acest post până în iulie 1975. Ulterior, în septembrie 1888, revine în 

cadrul aceleiași instituții, numai că de data aceasta, pe postul de subbibliotecar, ocupat înainte de 

Al. Philippide. 

Al. Philippide (1859-1933) – pe parcursul studiilor urmate în cadrul Facultății de Litere și 

Filozofie a Universității Mihăilene din Iași,  a fost bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară 

din Iași (1881-1884). 

Șt. O. Iosif (1875-1913) – în tinerețe, a fost a fost custodele Bibliotecii „Fundației Carol 

I”, unde o va și cunoaște pe marea și nefasta sa iubire și soție, Natalia Negru, studentă la acea 

vreme, și care frecventa biblioteca, ca cititoare. 

George Bacovia (1881-1957) - de formație avocat, nu a profesat niciodată această meserie, 

în schimb, a îndeplinit funcții precum: suplinitor, șef de birou, ajutor contabil, copist, iar începând 

cu 1945, lucrează ca referent bibliotecar la Ministerul Minelor și Petrolului. 

 Lucian Blaga (1895-1961) – după îndepărtarea de la catedra de Filosofia Culturii din ca-

drul Universității din Cluj, pe motive politice (a fost membru al Mișcării Legionare și a îndeplinit 

diverse funcții diplomatice în guvernele anterioare venirii comunismului), a lucrat în cadrul filialei 

din Cluj a Academiei Române, ca bibliograf, iar  între anii 1954-1959,  ocupă funcția de director-

adjunct la filiala clujeană a Bibliotecii Academiei. 

George Călinescu (1899-1965) – în timpul studenției la Facultatea de Litere și Filozofie a 

Universității București, a fost sub-bibliotecar al acestei facultăți, dar a lucrat și ca paleograf și 

bibliotecar la Arhivele Statului. 

 Constantin Noica (1909-1987) – între anii  1931-1932, după terminarea stagiului militar, 

se angajează timp de câteva luni de zile,  bibliotecar la Seminarul de Istoria Artei. 

Nicolae Steinhardt (1912-1989) - în 1980, se călugărește la mănăstirea Rohia, unde răs-

punde de biblioteca monahală, punând în ordine și organizând fondul de peste 23000 de volume 

ale mănăstirii. 
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http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Facultatea_de_Litere_%C8%99i_Filozofie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Alexandru_Ioan_Cuza
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V. IDENTITATE CULTURALĂ 
 

ICOANA – ÎNTRE IMAGINE ȘI SIMBOL 

 

                                                               Preot Prof. Anghel-Nicolae Păunescu 

                                       Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu 

 

Sinodul de la 843 a restabilit definitiv cinstirea icoanelor și, cu această ocazie, a inaugurat 

sărbătoarea „Biruinței Ortodoxiei”. Celebrată în  prima duminică din Postul Paștelui, ea nu pro-

clamă atât Ortodoxia icoanei, cât icoana în sine, ca icoană a Ortodoxiei. 

Icoana este simbolul Frumosului,  oglinda artei, fântâna Harului și desfătarea privirii. Ea 

înfățișează lumea veșniciei, lumea transfigurată, dar nici absolut simbolică, căci subiectul ei apar-

ține deopotrivă realității istorice. Specificul icoanei stă tocmai în faptul că „granițele între văzut și 

nevăzut, între timp și veșnicie, între simbol și realitate sunt depășite și în ele se aduce la expresie 

unitatea tainică trăită între amândouă.”24  Temeiul icoanei este Întruparea, cea care a desființat 

granițele dintre lumea văzută și nevăzută. În disputele iconoclaste Sf. Teodor Studitul a găsit so-

luția conciliantă: ”icoana nu seamănă cu natura, ci seamănă cu persoana. Prin firea omenească a 

lui Hristos, reprezentată simbolic și nu portretistic, icoana ne pune în prezența lui Hristos total și 

ne face să contemplăm însăși taina Întrupării. Dacă spunem că icoana reprezintă cele două naturi 

împreună, cădem în monofizitism, confuzia firii divine cu cea umană, dacă spunem că reprezintă 

numai firea omenească, ne rostogolim în nestorianimsm, separarea celor două firi. Sfântul Atana-

sie Sinaitul precizează: nu natura este cea care vede natura ci persoana este cea care contemplă 

persoana. Acest lucru  explică existența unei multitudini de compoziții diferite, căci toate sunt 

simbolice și nu portretistice”25. Reprezentarea simbolică nu este un scop în sine, ci un mijloc de 

vedere a celor nevăzute. Asemeni și icoana, nu este decât un mijloc, iar nu însăși scopul cultului 

creștin. Dacă simbolul își propune și atinge un scop, atunci el este realmente indisociabil acestui 

scop, de realitatea superioară manifestată de el. Dacă nu revelează o realitate, atunci înseamnă că 

nu-și atinge scopul și în consecință, nu trebuie să vedem în el o organizare, o formă care țâșnește 

spre scop și deci lipsit de scop, el nu este simbol, nu este instrument spiritual, ci doar un material 

sensibil.26 Tot așa și icoanele, sunt reprezentări vizibile ale unei „priveliști tainice și suprafirești”, 

potrivit Sfântului Dionisie Areopagitul. În ce privește icoana, ea este mai mult decât ar putea fi 

prin ea însăși, atunci când nu se descoperă nici unei conștiințe lumea suprasensibilă, în acest caz 

nefiind altceva decât scândura pictată.27 

Iconografia pământească e o imagine teandrică, divino-umană, în parte cerească, în parte 

pământească. 

Icoana este imaginea pură și integrală a omului, în toate dimensiunile sale pământești și ce-

rești. Într-o icoană, imaginea omenească este dezbrăcată de toată materia grea și pieritoare pe care o 

conține în viața materială. În icoană chipul și trupul omenesc sunt debarasate, ușurate, purificate, 

curățite de tot lutul, de toată țărâna și de toate materiile pământești, grele și efemere. O icoană nu 

 
24 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă,  Ed. Mitropoliei Olteniei, 

1986, p. 80 
25 Paul Evdokimov, Cunoașterea lui Dumnezeu, Ed. Christiana, București, 1995, p. 128 
26 Pavel Florenski, Iconostasul, ED. Anastasia, București, 1994, p. 155 
27 Mihaela Palade, Despre o posibilă teologie a artei, În S.T., nr. 1-2, 2001, p. 184 
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reprezintă deci o realitate a lumii noastre de aici, pământești. Orice icoană este o fereastră care se 

deschide spre cer, iar imaginea pe care o vedem pictată aici e o realitate care vine de sus.28 

Icoana este o minune a credinței. Tehnica cea mai desăvârșită, îndrăzneala ritmurilor noi 

sunt impresionante, dar singure,  ele rămân un singur document omenesc, expresie a efemerului. 

Puterea unei icoane vine din conținutul ei. Iconografia ne inițiază în lumea suprasensibilă. Icoana 

experimentează invizibilul. 

Există icoane în care perspectiva este răsturnată, liniile se apropie de spectator, ceea ce dă 

impresia  că personajele ies din icoană și vin în întâmpinarea lui. Aceasta este o viziune a spațiului 

spiritual cu ajutorul ochiului inimii iar spațiul acesta se extinde în infinit. Perspectiva răsturnată 

își are punctul său de plecare chiar în inima celui care contemplă icoana. Volumul și greutatea 

dispar, iar liniile aurite pătrund ca niște raze ale lucrării îndumnezeitoare, înduhovnicind trupurile. 

Trupurile parcă s-au topit în aurul eterat al luminii dumnezeiești. Fondul de aur înlocuiește spațiul 

tridimensional. Totuși, libertatea de a compune orice figură în independența sa dă o suplețe minu-

nată iconografului ca să subordoneze totul centrului compoziției. Într-o biserică, trupurile urmează 

liniile bolților și suferă modificări, adică la nevoie se alungesc sau se avântă spre punctul central. 

Universalitatea este cea care armonizează și organizează întreg ansamblul iconografic.29 

Tocmai absența unor forme obișnuite face să se simtă uimitor de aproape dimensiunea spi-

rituală, adevărata profunzime a spiritului. Trupul este abia schițat, mai mult îl ghicim prin cutele 

sobre ale veșmintelor; uscăciunea lor aproape liniară nu mai atrage luarea aminte asupra anatomiei 

și îndreaptă privirea spre lăuntricitate. De altfel, totul este dominat de figură. Iconograful începe 

să picteze mai întâi capul, pentru că acesta dă dimensiunea și poziția trupului și ordonează întreaga 

compoziție. Până și elementele cosmice iau chipul omenesc, pentru că omul este cuvântul cosmic. 

Ochii mari deschiși, cu privirea lor fixă, văd lumea de dincolo. Buzele subțiri sunt lipsite de orice 

senzualism, ele sunt făcute să cânte laude, să primească Euharistia și să dea sărutul păcii. Nasul nu 

este decât o linie curbă foarte fină, fruntea largă și înaltă, iar ușoara sa deformare accentuează 

elementul predominării contemplative a gândirii. Culoarea închisă a chipurilor suprimă orice notă 

realistă și senzuală. Poziția frontală nu distrage vederea prin dramatismul sufletesc al ținutei și 

gestului. Trupurile nemișcate, dar nici o dată statice, concentrează tot dinamismul lor în privirea 

feței. Orice neliniște, grijă, tulburare a gesticulației dispar înaintea păcii lăuntrice.30 

Culorile nu sunt niciodată șterse, nici întunecate. În afară de câteva (aurul purpura, albastru 

azuriu) ele se pot schimba, urmând tema liniară. Ele impresionează, devin sonore și uimesc prin 

densitatea lor veselă. Tenurile culorilor reflectează lumina dumnezeiască. Există o întreagă știință a 

lumini.  Nu există clar-obscurul, nici ceva scos în relief cu ajutorul umbrelor, pentru că în lumea 

icoanelor, soarele nu apune niciodată, este o zi fără apus, lumină neînserată. Orice nuanță este reali-

zată numai cu contrastul culorilor, fără nici un fel de artificiu de lumină sau de manieră proprie. 

O icoană  nu este niciodată luminată din afară, pentru că lumina este chiar subiectul ei, soarele 

nu are nevoie să fie luminat. Se poate spune că iconograful zugrăvește cu lumina taborică. Iată un 

fapt demn de reținut: de obicei orice monah iconograf pictează prima sa icoană cu subiectul Schim-

bării la față a Domnului pentru ca Hristos să strălucească lumina Sa în sufletul iconografului.31 

 

 

 
28 Preot Virgil Gheorghiu, Tatăl meu, preotul care s-a urcat la cer, Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 28 
29 Paul Evdokimov, Ortodoxia, Ed. I.B.M. al B.O.R., 1996, p. 247 
30 Ibidem, p. 248 
31 Idem, Arta icoanei – o teologie a frumuseței, Ed. Meridiane, București, 1992, p. 79 
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CELE MAI FRUMOASE TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

 

                                                                         Prof. înv. primar  Cerdac Simona-Valentina 

                                                                                   Școala Gimnazială Nr.1 Polovragi 

 

La români sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile de suflet. Amintirea 

copilăriei ce ne revine puternic în suflet și în minte, zăpezile bogate și prevestitoare de rod îmbel-

șugat, colindele și clinchetele de clopoței, mirosul proaspăt de brad dar și de cozonaci, nerăbdarea 

așteptării darurilor sub pomul de iarnă toate creează în sânul familiei o atmosferă de liniște si 

iubire. Decembrie este luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul 

Nou) și poate unul dintre cele mai așteptate momente ale anului mai ales pentru cei mici care ard 

de nerăbdare să vadă ce primesc de la Moș Nicolae în ghetuțele pregătite de cu seară.  Pe 25 

decembrie sărbătorim Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Crăciunul fiind cea mai importantă, 

dar și cea mai iubită sărbătoare a românilor. 

Intrarea în sărbătorile de iarnă se face odată cu Ignatul, pe 20 decembrie. Începând de la 

Ignat și până la Crăciun, tinerii umblă cu turca, capra sau brezaia - o mască cu cap de animal, mai 

ales de barză. Nașterea Domnului este anunțată la noi în țară prin colinde, iar primii care pornesc 

cu colindatul, în dimineața de Ajun, sunt copiii și tinerii. Aceștia sunt primiți de creștini cu mere, 

nuci, covrigi și cu turte numite "Scutecele lui Hristos". Se spune că pentru a ne scăpa de păcate, 

Dumnezeu a lăsat colindele, ca în fiecare an la Crăciun numele cel sfânt al Domnului să vină la 

urechile oamenilor și să nu fie tentați să facă lucruri rele. Potrivit tradiției, atunci când colindele 

nu se vor mai auzi pe pământ, vor ieși diavolii și lumea va încăpea pe mâna lor. Pe 6 decembrie, 

este ziua Sfântului Nicolae iar, după tradiția populară, aceasta este prima zi de iarnă. Credincios, 

Sfântul Nicolae este făptuitor de minuni si martir pentru credința in Iisus. La romani, Sfântul Ni-

colae este închipuit ca un moș cu barba albă care poate aduce ninsoarea scuturându-și bărbia. Da-

torită tradiției occidentale, Moș Nicolae este și cel care face cadouri celor mici. În seara din Ajun 

(5 decembrie), părinții pun în încălțămintea copiilor, pe care aceștia și-o pregătesc cu mare grijă, 

multe dulciuri și, uneori, jucării. În unele locuri există și obiceiul de a pune alături de cadouri și o 

nuielușă care ar trebui să îi cumințească, măcar în principiu, pe copii care nu s-au purtat bine în 

timpul anului. ”Copii cuminți primesc dulciuri și jucării iar cei obraznici nuielușe “așa auzeam în 

copilărie de la părinții noștri.   

Ajunul este sărbătoarea de sfârșit de an patronată de Moș Ajun, stăpânul timpului, dețină-

torul puterii anului ce vine. Sub influența creștinismului, a decăzut ca importanță o dată cu apariția 

lui Moș Crăciun, care este identificat mai mult cu sărbătoarea religioasă. Moș Ajun și Moș Crăciun 

http://www.rtv.net/cum-sa-decoram-bradul-de-craciun-anul-acesta--culorile-inghetate-si-prajiturile--la-moda-foto_58403.html
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apar întotdeauna cu bărbile albe de zăpadă și sunt extrem de bătrâni, întrucât vin din vremuri de 

mult uitate. Cei doi seamănă ca picăturile apă, sunt buni și darnici, cutreieră toată lumea și fac 

cadouri, mai ales copiilor. Moș Ajun dăruiește nuci, pere, covrigi, colaci, colindeți, plăcinte, pră-

jituri, bomboane și tot felul de dulciuri, iar Moș Crăciun aduce haine, încălțăminte, jucării, și căr-

nuri de purcel. 

Conform tradiției, Maica Domnului, fiind pe cale să nască, cere adăpost lui Moș 

Ajun. Acesta, motivând că e un om sărac, o refuză, îndrumând-o spre fratele său mai bogat, Moș 

Crăciun. Moș Crăciun era stăpânul staulului unde au stat Iosif și Maria când s-a născut Iisus. Moș 

Ajun păzea noaptea vitele și a mers de i-a spus lui Crăciun că Maria stă să nască. Moș Crăciun a 

trimis-o astfel pe nevasta sa să o moșească pe Maria. După naștere, el l-a așezat pe Iisus sub un 

măr și a început să culeagă fructe pe care le azvârlea de bucurie la toți copiii care treceau pe acolo. 

De aici, și obiceiul ca Moș Crăciun să vina cu daruri la copilași. În Ajunul Crăciunului se leagă 

pomii cu paie, pentru că acești pomi să lege rod bogat.  

În Oltenia există credința că nu este bine să ai lucruri împrumutate pe durata sărbătorilor 

de iarnă. De aceea, în preajma Crăciunului, se recuperează sau se restituie lucrurile împrumutate. 

În ziua de Ajun, femeile ies în livadă cu mâinile pline de aluat și ating fiecare pom spu-

nând:: "cum sunt mâinile mele pline cu aluat, așa să fie pomii încărcați cu rod la anul". În Moldova, 

nu se dă nimic din casă în ziua de Ajun, nici gunoiul nu se aruncă din casă și nu se împrumută 

nimic. Fetele, pentru a-și vedea ursitorul, pun peste noapte sub fereastră, câte puțin din toate felu-

rile de bucate, negustate. Ursitorul va veni și va gusta și fata îl va vedea. Tradiția spune că în 

Ajunul Crăciunului nu e bine să te bați, nici măcar în glumă, cu cineva, căci faci buboaie peste an. 

Colinda a dobândit o destinație precisă ca formă de magie benefică, ea marcând rodnicia câmpu-

rilor, sporul animalelor domestice, creșterea copiilor, împlinirea prin căsătorie a tinerilor, pacea si 

tihna bătrânilor, influențarea, în sens pozitiv, a vieții oamenilor și a naturii. 
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EDUCAȚIA  FETELOR ÎN EPOCA MODERNĂ 

                                                                        

                                                                                       Prof. Necșulea Angelica 

                                                                              Școala Gimnazială Drăgotești 

                                                                                                    

În majoritatea societăților umane, din antichitate până în epoca modernă, bărbații au fost 

cei privilegiați în domeniul educației, femeile fiind excluse, indiferent de spațiu. Totuși, în toate 

epocile istorice, au existat și femei învățate, care sunt mai curând o excepție32. Învățământul nu a 

cunoscut o dezvoltare semnificativă în prima jumătate a secolului al XIX-lea deși Regulamentele 

 
32 Pavla Miller „Gender and Education and After Mass Schooling” în Teresa A. Meade, Merry E Wiesner 

- Hanks (ed.), A Companion to Gender  History, Maldin Oxford Blackwell Publishing Lts, 2004, p. 131. 

Pavla Miller menționează trei modele explicative ale existenței femeii învățate: 1. apartenența la o familie 

din clasa superioară și prezența unui tată deschis către educația femeii; 2. apartenența la un grup religios 

care aprecia educația; 3. profesia de curtezană care presupune învățarea muzicii, a dansului și a literaturii.  
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Organice prevedeau organizarea unui învățământ de cinci ani. Regulamentele Organice reprezen-

tau primele inițiative ale statului în privința educației fetelor, dar din păcate această inițiativă a 

rămas la stadiul de proiect. 

Dezvoltarea învățământului românesc a avut  la bază legea instrucțiunii publice din 1864 

cu principii precum: obligativitatea învățământului primar gratuit și caracterul unitar pe tot terito-

riul țării33. Egalitatea în șanse la învățătură pentru ambele sexe viza învățământul primar și învă-

țământul secundar dar existau deosebiri în ceea ce privește conținutul programei școlare. Diferen-

țierea învățământului secundar în defavoarea fetelor (cinci clase făceau fetele și șapte băieții) va 

reprezenta un impediment în ceea ce privește accesul fetelor la universități34. În plus, elita vremii 

avea rețineri față de școlile secundare de fete accesibile unor largi categorii sociale iar programa 

școlară nu se ridica la aspirațiile lor. Asistăm la fenomene precum venirea guvernantelor străine 

pentru a preda, trimiterea fetelor la studii în străinătate sau predarea acasă. Cerințele elitelor nu 

coincideau cu cele ale statului, acestea doreau o educație elevată pentru fete, chiar și atunci când 

nu și-o permiteau, deoarece reprezenta pașaportul de intrare în lumea bună. Părinții doreau ca 

fetele să învețe limbi străine și canto, în schimb, legea instrucțiunilor din 1864, articolul 189, men-

ționa că doar o limbă modernă era studiată iar pentru muzică părinții trebuiau să plătească Fetele 

care mergeau la școală întâmpinau multe obstacole, părinții considerând educația o pierdere pentru 

economia casei mai ales dacă își lăsau fetele un timp îndelungat în afara gospodării35, dar erau o 

reușită în momentul căsătoriei, când pretențiile erau mari în ceea ce privește selectarea ginerelui. 

Disciplinele predate urmăreau rolul femeii în societatea românească: mama și soția fiind  

exclusă  din viața economică .,femeia anului 1864 putea aspira la meserii fără strălucire precum 

cea de spălătoreasă, cusătoreasă sau moașă. Spiritul epocii, făcea ca decidenții de la București să 

vadă femeia în două ipostaze în funcție de gruparea din care făceau parte: liberalii (femeia-Ma-

donă, care asigură necondiționat fericirea familiei) și conservatorii (femeia ființă slabă care are 

nevoie de protecția unui bărbat)36. Concepția era susținută de unele reprezentante ale genului fe-

minin din înalta societatea a Olteniei. Constanța Argetoianu, Maria Chițu, Ana Constanța, prezente 

la un examen de sfârșit de an la Școala Centrală de Fete din Craiova s-au arătat mulțumite de ceea 

ce au văzut, menționând în raportul final că „ învățământul de fete nu are nevoie de o reformă, nu 

trebuie să fie identic cu cel de băieți deoarece din punctul lor de vedere există o diferență de menire 

între cele două sexe. Misiunea femeii în această lume este de a pune numai bazele educației și 

instrucției și de a forma  inima viitorilor cetățeni. 

Lăsând la o parte minusurile, cea mai importantă realizare a reformei din 1864 a fost pro-

movarea unui învățământ secundar pentru fete. Societatea românească făcea un pas îndrăzneț dacă 

ne gândim că în Franța legea învățământului secundar a fost introdusă în 1880, în Polonia în1896, 

iar în Grecia în 1911.37.                        

 
33 Nichita Adăniloaie, Istoria învățământului primar (1859-1918), București, Editura Cris Book Universal, 

1998, pp. 51-52. 
34 Ștefania Mihăilescu, Din istoria feminismului românesc. Antologie de texte (1838 -1929), Iași, Editura 

Polirom, 2002,p.65. 
35 SJAN Dolj, Fond Prefectura Dolj, Serviciu Administrativ, dosar 124/1874: ,,fetele de la etatea cea mai fragedă, 

mai mult decât băiatu, era necesară menajului în familie, ea se ocupă cu aptitudinea de care suntu capabile  ță-

rancele noastre: a învârti fusul și a toarce alături cu mămuca lână și fuiorul pentru îmbrăcămintea casei”. 
36 Maria Bucur, Mihaela Miroiu, Patriarhat și emancipare în istoria gândirii politice românești, Iași, Edi-

tura Polirom, 2002, p. 13. 
37 Alin Ciupală, Femeia în societatea românească a secolului al XIX, București, Editura Meridiane, 2003, 

p.54. 
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Principiile de organizare și funcționare ale învățământului secundar stabilite de legea  din 

1864 au suferit modificări prin apariția legii inițiate de Spiru Haret38 în 1898: gimnaziu de sine 

stătător, reorganizarea bacalaureatului, o nouă programă școlară, școli profesionale.  

 

 

POSTUL CREȘTINESC 

 

Prof. Florentina-Aurora  Briceag 

Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Târgu Jiu 

 

Postul s-a practicat atât în Vechiul Testament, de către profeți (Moise, Ilie, David), cât și în 

Noul Testament. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a oferit cel mai bun exemplu de postire. El  a 

prezentat Apostolilor Săi condițiile adevăratului post („Tu însă, când postești, unge capul tău și 

fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl 

tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție”, Matei VI, 17-18). 

Practica postului a variat de-a lungul timpului. Învățătura celor doisprezece Apostoli reco-

mandă ca zile de post miercurea și vinerea; miercurea fiind ziua în care a fost trădat Iisus, iar 

vinerea, ca zi în care Domnul a fost răstignit pe cruce. Constituțiile apostolice vorbesc de Postul 

din Săptămâna Patimilor, cu abținerea completă în Vinerea și Sâmbăta Mare.  

În secolul al IV-lea, postul pascal se extinde la 40 de zile, în amintirea perioadei petrecute 

de Iisus în pustiu. Canonul 69 apostolic stabilește, pentru cler și credincioși, ținerea Postului Paș-

telui de 40 de zile, precum și a postului miercurea și vinerea, în fiecare săptămână. 

Sinodul din Trullo (692), prin canonul 56, interzice consumarea de ouă și lapte. Postul 

acesta consta dintr-o singură masă pe zi.  

Biserica Ortodoxă a fixat patru mari posturi. Acestea sunt: Postul Paștelui (timp de șase 

săptămâni, începând de la duminica vameșului și a fariseului până la sâmbăta din Săptămâna 

Mare), Postul Nașterii Domnului sau al Crăciunului (40 de zile, de la 15 noiembrie la 25 decem-

brie), Postul Sfintei Maria (durează 15 zile, înainte de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului), 

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (începe luni, după Rusalii, până la 29 iunie). 

Sunt și următoarele posturi scurte: miercurea și vinerea din fiecare săptămână, cu excepția 

Săptămânii Luminate; ajunul Bobotezei, la 5 ianuarie; Ziua Crucii, la 1 august; Înălțarea Sfintei 

Cruci, la 14 septembrie); ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, la 29 august. 

Postul se impune și în unele momente particulare din viața creștinului (cel care botează, 

înainte de realizarea Tainei Botezului). 

Postul are în vedere atât trupul, cât și sufletul. Abținerea este un semn al libertății și al 

biruinței voinței. Cel care dorește să postească se va abține de la consumul alimentelor de natură 

animală, a băuturilor alcoolice. Va încerca să nu mănânce prea mult, chiar dacă hrana este compusă 

din legume, fructe, semințe etc. Credinciosul se va strădui să fie cumpătat, astfel demonstrând că 

prețuiește trupul pe care i l-a oferit Creatorul. Corpul fizic este modelul brut al ființei noastre, și 

se află într-o relație dinamică cu mintea și spiritul nostru. Acesta e influențat permanent de gânduri, 

idei, imagini, cuvinte. De aceea, este necesar să ne purtăm responsabil. Trebuie să ne creăm acele 

dorințe, gânduri și sentimente care vor energiza pozitiv, vor echilibra trupul nostru. El este un dar 

 
38 Spiru Haret – din 1879  se face cunoscut  drept ,,omul școlii” urmând o carieră de inspector și om politic, 

lucrând în favoarea școlii și a educației. A fost cel mai mare reformator al școlii românești din secolul             

al XX-lea. (cf. wikipedia, Enciclopedia liberă, accesată în 10 martie 2020).  
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divin și de aceea merită să-l iubim, să-l îngrijim, așa cum facem cu un dar minunat. Corpul ne 

devine astfel un prieten în călătoria spre perfecțiune, spre divinitate.  

Întreaga noastră ființă depinde de sănătatea organismului („Minte sănătoasă în trup sănă-

tos!”). Trupul nostru este strâns legat de suflet. Să fim conștienți de minunata alcătuire a omului 

de către Dumnezeu! 

Omul este energie, viață. Tot ceea ce este exprimă energie (gândul, cuvântul, fapta). Având 

în vedere că trupul și sufletul sunt strâns legate, un dezechilibru la nivel somatic ne face atenți la 

planul psihic, ne dă indicii cu privire la neregulile ce au apărut acolo.  

Se consideră că emoțiile și sentimentele unui om sunt însoțite de producerea în organism a 

unor substanțe care acționează ca otrăvuri sau ca tonice. Ele intră în sânge și se fixează pe anumite 

organe, în general pe centri nervoși. 

Vorbirea este un alt dar divin de care ne bucurăm. Vibrația sunetului este energie și produce 

un efect subtil asupra ființei noastre. Prin puterea sunetului putem să ridicăm moralul sau să gene-

răm stări depresive celor de lângă noi. Prin vorbire sau cântec, avem forța de a modifica nivelul 

emoțional al minții sau sufletului altei persoane – fie înălțându-l, fie coborându-l. Pentru a ne 

apropia de Dumnezeu, să ne străduim să creăm sentimente de iubire, pace, bunătate și bucurie. 

Intenția are de asemenea o mare forță a omului. Gândurile ajung într-un mod imperceptibil 

la aceia cărora le sunt adresate. Astfel, să ne păstrăm intențiile pozitive! Să privim în profunzimile 

sufletului nostru și să identificăm imaginile negative create de noi, ce provoacă sentimente de 

singurătate, neajutorare, sărăcie, îmbolnăvire, eșec, lipsă de valoare, nefericire! Acestea sunt create 

de ignoranță, din lipsă de iubire. Le vom anihila cu lumina Conștiinței divine din noi. Să folosim 

mintea pentru a contempla și a aduna imagini frumoase, spirituale, ce trezesc energia și încrederea! 

Conștiința noastră se va trezi treptat, pe măsură ce ne vom orienta privirea spre noi înșine 

și vom trăi deplin și nobil fiecare moment al vieții. Atunci nu vom mai putea să încălcăm legile 

divine, pe care inițial le-am văzut ca pe ceva greu de respectat. Vom înțelege că ele se îmbină 

armonios în ființa noastră.  

Iertarea este foarte importantă în demersul postirii. Ea semnifică exprimarea iubirii față de 

Dumnezeu, de noi înșine și de aproapele nostru. Dacă vom conștientiza faptul că suntem creați după 

chipul și asemănarea divinității, vom ierta pe oricine ne va greși vreodată. Iisus Hristos, întrebat de 

câte ori trebuie să iertăm, a spus „de șaptezeci de ori câte șapte”. Prin aceste cuvinte înțelegem că 

indicat e să iertăm întotdeauna. Cei care trăiesc încătușați de mândrie, vor spune că e imposibil să 

ierți anumite persoane pentru unele fapte sau vorbe. Ei uită că sunt oameni și că greșesc („A greși e 

omenește!”); se așteaptă ca toți ceilalți să fie perfecți. Dar să nu uităm că fiecare om are propria-i 

viziune asupra lumii. Nu există doi oameni identici, iar această diversitate exprimă minunăția planu-

lui creator divin. Subiectivi fiind de multe ori, e posibil să credem că numai ce susținem noi e ade-

vărat sau corect. Adevărul absolut este știut de Dumnezeu. Să-L rugăm să ne lumineze mintea pentru 

a avea acces la acesta! Să ne iertăm pe noi înșine și vom reuși să-i iertăm și pe ceilalți!  

 Rugăciunea se împletește cu postul și cu faptele de milostenie. Prin rugăciune Îi vorbim 

lui Dumnezeu. El ne ascultă cu răbdare, înțelegere și iubire. Acest mod sublim de comunicare cu 

Dumnezeu, ne apropie de El, ne face să lăsăm „grija cea lumească” pentru a-L întâlni. 

 Faptele de milostenie ne ajută să ne oglindim în cei ce suferă (săraci, singuri, bolnavi, 

triști), să iubim, să urmăm exemplul lui Hristos. Tot ce avem este de la Dumnezeu. Când dăruim, 

Îi oferim lui Dumnezeu o parte infimă din ceea ce ne-a dat. Având puterea de a face milostenie ne 

eliberăm de atașamentul pe care l-am creat față de lumea materială și astfel ne apropiem de lumea 

spirituală. 
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Postul este un mijloc prin care întreaga noastră ființă se purifică, trupește și sufletește. Pos-

tul înseamnă consacrarea trupului, aducerea firii umane ca jertfă. Omul se apropie din nou de el 

însuși, de Dumnezeu și de întreaga creație divină; de fapt încearcă să restabilească starea inițială, 

aceea din Eden. Se ridică vălul ce acoperă lumina din sufletul lui și ea începe să strălucească cu o 

putere nebănuită. Ființa umană este transfigurată, începe să-și amintească sublimul divinității in-

trând în rezonanță cu iubirea, pacea, armonia. 

Să răspândim iubirea divinului din noi prin gândurile, cuvintele și faptele noastre! 

 

 

DE CE AVEM NEVOIE DE CULTURĂ ? 

 

Prof. Înv. Primar, Vladu Ana Nicoleta  

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu 

 

Într-un secol al vitezei unde apar schimbări la fiecare pas de mentalitate, de sistem de apre-

ciere al valorilor, îți pui întrebarea unde ne încadrăm  în legătura  cu bagajul de cunoștințe asimilat 

de-a lungul timpului. 

Poți spune ca un om ce nu-și cunoaște istoria, manifestările artistice ale semenilor săi, tra-

dițiile, obiceiurile, nu se poate regăsi pe sine. Nu are unde să ajungă, dacă nu știe de unde a plecat 

și mai ales cu ce a plecat înzestrat în drumul vieții. Reușești să iți găsești propria identitate, să te 

cunoști pe tine, resursele tale, seva cu care te hrănești la nivel spiritual, atunci când iei contact cu 

creațiile semenilor tăi. 

Opera acestora se inspira tocmai din sentimentele trăite, întâmplări ce au schimbat destine, 

ce au modificat cursul vieții. Au fost create cu scop educativ, spre a fi de folos tuturor, pentru ca 

sa se poată învăța din experiențele altora sau  să se facă cunoscută viața oamenilor din diverse 

timpuri, în diverse ipostaze ale dezvoltării societății. 

Au fost, sunt și este scris să mai fie persoane de o sensibilitate aparte, înzestrate cu darul 

de a „cânta” despre ce găsesc ei important îndeajuns încât să fie făcut cunoscut întregii lumi. Ei au 

puterea de a pune pe hârtie sau pe pânza  tot ce simt într-o maniera specială ca într-o aura de 

lumina. Pot face „din bube, mucegaiuri și noroi”, „frumuseți și prețuri noi”, după cum cu înțe-

lepciune afirma Tudor Arghezi în crezul operei sale „Testament”.   

Cred că în fiecare din noi se găsește un izvor de creație, aceasta   proprietate (daca ii pot 

spune așa) se găsește în codul nostru genetic, doar ca nu este exploatata la maximum. Într-o ma-

niera științifica de redare poți spune ca nu oriunde își găsește  mediul propice de dezvoltare. Sunt 

necesare a fi îndeplinite unele condiții cum ar fi: o deosebita receptivitate la tot ce este în jur, 

sensibilitate, chiar o maniera proprie de vedere a lumii înconjurătoare, în plus un mediu propice  

exploatării unor astfel de calități. În plus, astfel de înclinații sunt  descoperite și, în școala, există 

instituții de învățământ specializate cu pedagogi bine  instruiți, ce încearcă sa pună în evidență 

aptitudinile învățăceilor  spre arta sub orice formă. Școala are o foarte mare influență, este impor-

tant să se încerce să se dezvolte  înclinațiile reale ale elevilor, să se pună preț pe îmbinarea teoriei 

cu practica, pentru ca în scoală se formează personalități, devii Om. 

 Așadar, prin cultura, din punctul meu de vedere, se reunesc toate „sclipirile” oamenilor, în 

truda acestora de a înțelege viața, cu toate formele ei de manifestare. Acesta este un mod de expri-

mare a sentimentelor încercate de oameni: admirația, revolta, frica, mândria, ura, dragostea și orice 

sentiment dat să fie simțit. 
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 Este imposibil ca în față răsăritului de soare să nu fii îndemnat de ceva din străfundul tău  să 

faci cunoscuta senzația ta de exuberanță și altora. Acest lucru îl faci cunoscut cum poți tu mai bine: 

prin vorbe, versuri, imagini, efectiv ai la dispoziție toate uneltele ce fac apel la simțurile omului. 

 Însă se poate întâmpla și contrar, să nu fi impresionat de acest răsărit  pentru că poate nu 

te interesează.  

Cred că avem nevoie de cultura, pentru a fi superiori din punct de vedere spiritual, să te 

deosebești de animalul care trăiește doar pentru a se hrăni și înmulți. 

Adevărata iubire pentru cultură reiese din efortul fiecăruia de a restaura  creațiile peste care 

timpul a trecut fără milă, și-a lăsat nemiloasa amprenta: degradarea. Tocmai în acest scop sunt oa-

meni ce lucrează din greu la reconsolidarea operelor de arta. În același timp este importantă și cu-

noașterea acestora, promovarea în medii cât mai variate a manifestărilor culturale de orice natură. 

Astfel, devii un om mai bun, încrezător în puterile poporului tău, lumii tale. Arta te purifica 

și te înnobilează dar te poate face să te simți mic în comparație cu măreția lor, însă ele au fost 

create tocmai pentru a reda încredere și a deveni un ghid în vârtejul vieții.     

În altă ordine de idei, se pot găsi și alte răspunsuri la întrebarea „de ce cultura”, datorita 

diverselor sensuri ce le poate îmbrăca cuvântul: cultura. Astfel  se poate vorbi despre cultura păcii, 

spre exemplu: 

Cultura păcii reprezintă valorile, atitudinile și formele de comportament care reflectă res-

pectul pentru viață, pentru ființele umane și demnitatea lor și pentru drepturile omului, respingerea 

violenței sub toate formele ei și aderarea la principiile libertății, dreptății, solidarității, toleranței și 

înțelegerii dintre popoare și între grupuri și indivizi. 

Pentru a putea, noi și generațiile viitoare, să culegem roadele acestei culturi a păcii, trebuie 

să acționam neîntârziat să încurajam educația pentru pace, drepturile omului și democrație, tole-

ranța și înțelegere internaționala; să protejam și să respectăm drepturile omului, fără excepție, și 

să luptăm împotriva oricărei forme de discriminare; să promovăm principiile democratice la toate 

nivelele societății: să trăim în toleranta și solidaritate. 

În lucrarea „Sociologia-elemente introductive fundamentale” (2001), profesor doctor Radu 

Baltasiu subliniază importanța culturii afirmând ca „Statul fără cultura devine oligarhie, adică un 

summum de grupări de interese, societatea „în afara culturii” devine o masa cu identitate minimală, 

iar civilizația devine o imposibilitate istorica” (p.52). 

Definirea termenului de „cultura” e o operație dificila datorită multiplelor accepțiuni ce i 

s-au oferit. Alfred Kroeber si Clyde Kluckhonn în cartea „The nature of culture”(1952) identificau 

mai puțin de 163 de definiții, ceea ce l-a determinat pe un sociolog francez să vorbească de o 

„jungla conceptuală”. 

Etimologic, conceptul de cultura, provine de la latinescul „cultura” (cultura pământului).  

Profesor doctor Ioan Mihăilescu, în lucrarea „Sociologie generala”(2000), definește cultura 

ca fiind „ansamblul modelelor de gândire, atitudine și acțiune care caracterizează o populație sau 

o societate, inclusiv materializarea acestor modele în lucruri.” 

Cultura e compusa din cultura nonmaterială (ideala): creații abstracte cum sunt valorile, 

simbolurile, normele, obiceiurile și instituțiile și din cultura materiala: produsele fizice sau obiec-

tele cum sunt vasele de argila, computerele, monezile etc. 

Relația dintre cultura și societate este una de interdependență. Legătura dintre cultura și 

societate este atât de puternică, încât specialiștii pun semnul egalității între ele. Totuși, prin cultura 

înțelegem produsele ideale și materiale ale unui grup, iar prin societate înțelegem un grup relativ 
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autonom care se autoreproduce, ocupa același teritoriu și participa la o cultura comuna. Așadar, 

nu exista cultura în afara unei societăți și nici societate fără o anumita cultură. 

Ioan Mihăilescu, în opera aproape uitată mai sus, amintește ca elemente ale culturii: sim-

bolurile, ritul, limbajul, normele, tradițiile și valorile. 

Simbolurile sunt semne arbitrare, utilizate la nivel social pentru a desemna ceva (un obiect, 

o acțiune, o atitudine, etc.); 

• Ritul este o secvența formalizata și stereotipizată de acte săvârșite într-un context reli-

gios sau magic (H. Mendras, 1989, apoi Ioan Mihăilescu, 2000); 

• Limbajul e un sistem structural la nivel social de modele sonore, cu semnificații speci-

fice arbitrare. 

• Tradițiile sunt modalități comportamentale obișnuite și practicate de multa vreme de un grup. 

• Moravurile au caracter imperativ  mai accentuat. Ele sunt idei, afirmații cu privire la 

ceea ce este drept și greșit și, în raport cu acestea, la ce este permis și interzis de întreprins în 

situațiile date. 

• Legile sunt reguli stabilite sau întărite de un organism politic (statul) compus din per-

soanele cărora li se recunoaște dreptul de a folosi forța. 

• Valorile sunt idei abstracte despre ceea ce este dezirabil, corect și bine să urmărească 

majoritatea membrilor unei societăți.   

 

Bibliografie: 

1. Sociologia-elemente introductive fundamentale (2001) - prof.dr. Radu Baltasiu 

2. Sociologie generala(2000) - prof.dr. Ioan Mihăilescu 

3. „The nature of culture”(1952)- Kroeber si Clyde Kluckhonn 

  

 

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN CONTEXTUL  

PROVOCĂRILOR CONTEMPORANE 

 

 Pr. Prof. Vătafu Ștefan Cristi 

Liceul Teologic Târgu Jiu 

 

Vorbind despre Biserică si în Biserică – despre rolul și importanța Ei, mai cu seamă în 

vremurile acestea, am ajuns la multe definiții ce i se dau Bisericii, cu alte cuvinte am ajuns la o 

teoretizare, la o nuanțare a detaliilor... Nu știu, în schimb, în ce măsură, împlinim în practică cu-

noștințele teoretice pe care le cunoaștem despre Biserică și dacă le împlinim în Biserică – acolo 

unde le este locul si rostul!... Și din cauza acestei stări de fapt există o tensiune: între real și ireal, 

între istorie și Împărăția Lui Dumnezeu. Sau, mai concret, între idealul creștin: care este viața în 

Iisus Hristos și viața pământească pe care o ducem cu toții. Rezolvarea acestei antinomii, contra-

dicții nu implica numai acțiunea umană ci și divină.1 

Anul 1872 reprezintă, momentul de glorie al Bisericii Ortodoxe Române, care devine au-

tocefală și începe să-și contureze pașii spre ridicarea la rangul de Patriarhie, fapt împlinit în anul 

1925. Pe teritoriul țării noastre putem vorbi de Evanghelia lui Hristos, împărtășită de aproape 2000 

de ani, promotor al acesteia fiind Sfântul Apostol Andrei. Nu a fost ușor să înrădăcinezi și să 

stabilizezi această Piatră a Bisericii, mai ales ca de-a lungul veacurilor, străbunii noștri au luptat 

să păstreze și să ducă mai departe Cuvântul Evangheliei.  
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Însă provocările lumii nu s-au terminat și poate nu se vor termina vreodată. Poate ca nu mai 

pier semenii noștri pentru apărarea credinței și a neamului, dar ne pier urmașii care își pierd sufletul 

în fața unei lumi ,,noi,, , plină de ispite, de provocări și de păcat. Iar când îți pierzi sufletul l-ai pierdut 

pe Dumnezeu, te-ai rupt de Biserică și rămâi atârnat de o lume egoistă și fără dragoste. Lumea pre-

zentă tinde din ce în ce mai mult să trăiască fără Biserică și fără Dumnezeu, dar totuși se laudă că îl 

are pe Dumnezeu în suflet...dar care suflet, dacă el este mort...care credință dacă ea este 

moartă...unde este îndemnul Sfântului Apostol Pavel care ne învață: ,,Credința fără fapte, moartă 

este...,,2. Dacă ne îndreptăm atenția spre atacurile asupra Bisericii Ortodoxe din România și nu nu-

mai, observăm cu câtă ușurință se încearcă îndepărtarea creștinului de aceasta. Oare de ce? Pentru 

că dacă reușești să-l rupi pe creștin de Biserică, atunci îl mobilizezi să accepte orice și să transforme 

virtuți ca dragostea și iertarea, în tolerarea tuturor pornirilor nefirești și imorale ale omului. 

Chiar în școli de câțiva ani stăm cu sabia deasupra capului, prin faptul ca elevul poate opta 

dacă participă sau nu la ora de religie, s-a încercat scoaterea icoanelor din instituțiile școlare, pre-

oții nu mai sunt chemați să săvârșească Slujba de Tedeum de la începutul anului școlar, sunt con-

damnați profesorii de religie dacă vorbesc de pericolul LGBT, și multe altele, care mereu vor ataca 

Biserica Ortodoxă. Ceea ce uităm însă, este faptul că strămoșii noștri au pierit pentru a apăra cre-

dința neamului și de a o preda și noi mai departe, exact cum au primit-o ei, nealterată, vie și plină 

de adevăr. Să nu uităm că dragostea a stat la baza eroismului lor, dragoste dobândită ca dar de la 

Dumnezeu prin Biserică. Putem spune că stâlpul Bisericii Ortodoxe Române este gravat și cu nu-

mele martirilor neamului nostru.  

Provocările nu se vor opri niciodată, însă, ce trebuie să conștientizăm este faptul că, avem 

o datorie mai presus de orice, și anume să ne apărăm credința și Biserica. Unde vom învăța să 

facem acest lucru, numai în Biserică, pentru ca Ea este mama care ne învață cum să o facem, cum 

să răzbim și cum să izbutim, indiferent de vremurile tulburi sau de încercările prezente. 

Darurile primite de la Dumnezeu izvorăsc din Biserică , iar legătura noastră cu Biserica ne 

face să primim aceste daruri, benefice în lumea aceasta, dar și în cea viitoare.  

Așadar, numai împreună suntem tari și puternici în fața tuturor provocărilor și în același 

timp și învingători. 
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